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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање наведених 
послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/конкурса, осим
ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

Администрација и управа                              3
Трговина и услуге                                            26 
Медицина                                         27
Здравство и социјална заштита          33
Индустрија и грађевинарство                 35
Култура и информисање                        35
Наука и образовање                                                36
Infostud огласи                                                89

Издавач: Национална служба за запошљавање
Директор: Зоран Мартиновић

Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић, Славица Даниловић 
Мира Колаковић 

Одсек за издаваштво: Зорана Павловић
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, Рада Севић

Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

Оглашавање у публикацији „Послови„  је бесплатно. 

Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ. 



Бесплатна публикација о запошљавању 308.03.2023. |  Број 1030 |   Бесплатна публикација о запошљавању 3

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступку и порес-
кој администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 
- исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - 
други закон, 62/06 - други закон, 61/07, 20/09, 72/09 - други 
закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 
144/20, 96/21, 138/22), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19, 67/21) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број: 112-1699/2023 од 28. фебруара 2023. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 
ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ 

I Oрган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Маш-
ковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала А Центар, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица,

са седиштем Центар
2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Београд

2. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала А Центар, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Центар 
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 

принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Београд

3. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала А Нови Београд, Одељење за 
наплату, Одсек за наплату за предузетнике и 

физичка лица, са седиштем Нови Београд 
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења 
о принудној наплати на новчаним средствима; обрађује 
предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује 
жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по нало-
гу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Београд

4. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала А Нови Сад 1, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, са седиштем 
Нови Сад 1

2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Нови Сад

5. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала А Нови Сад 1, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Нови Сад 1
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу за поступање по жалбама у првостепе-
ном пореском поступку; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Нови Сад

6. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Палилула, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, са седиштем 
Палилула

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
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ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Београд

7. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Палилула, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Палилула
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Београд

8. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за за правна лица, 
у звању млађи порески саветник – 

приправник*
Филијала Б Звездара, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Звездара

2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају дос-
пели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опас-
ност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине 
неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; 
спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је дос-
пео за наплату установљавањем претходне мере на нов-
чаним средствима; спроводи поступке редовне наплате, 
односно припрема подсетнике, издаје опомене и припре-
ма упозорења за пореске обвезнике; спроводи поступке 
принудне наплате и припрема нацрте решења о принуд-
ној наплати на новчаним средствима; обрађује предме-
те по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Београд

9. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

 Филијала Б Звездара, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Звездара
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу обавља и друге послове по налогу шефа 
одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Београд

10. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

 Филијала Б Земун, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Земун
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Београд

11. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
 Филијала Б Чукарица, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Чукарица

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: идентификује пореске обвезнике који 
имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је дос-
пео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате 
пореза који је доспео за наплату установљавањем прет-
ходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке 
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје 
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацр-
те решења о принудној наплати на новчанх средствима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или 
прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Београд

12. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

 Филијала Б Чукарица, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Чукарица
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и завршен приправнички 
стаж или најмање пет година радног стажа у државним 
органима; као и неопходне компетенције за рад на овом 
радном месту (*прописани услови, и то положен државни 
стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 
5 година радног стажа у државним органима су прецртани 
у тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем 
приправника и нису услов за заснивање радног односа).

Место рада: Београд

13. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Шабац, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Шабац
1 извршилац
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Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Шабац

14. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Шабац, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Шабац
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења 
о принудној наплати на новчаним средствима; обрађује 
предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује 
жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по нало-
гу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Шабац

15. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Суботица, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Суботица

2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-

касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Суботица

16. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Суботица, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Суботица
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Суботица

17. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Стара Пазова, Одељење за 
наплату, Одсек за наплату за правна лица,  

са седиштем Стара Пазова
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 

припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Стара Пазова

18. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Стара Пазова, Одељење за 
наплату, Одсек за наплату за предузетнике и 

физичка лица, са седиштем Стара Пазова
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Стара Пазова

19. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Нови Сад 2
2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 

 Администрација и управа 



   |  Број 1030 | 08.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Нови Сад 

20. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Зрењанин, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Зрењанин

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Зрењанин

21. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Зрењанин, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Зрењанин
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења 
о принудној наплати на новчаним средствима. Обрађује 
предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује 
жалбе надлежном органу; води поступке и припрема нацр-
те аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката 
у истим. обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Зрењанин

22. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Сремска Митровица, Одељење за 
наплату, Одсек за наплату за предузетнике 

и физичка лица, са седиштем Сремска 
Митровица

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Сремска Митровица

23. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Крагујевац, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Крагујевац

2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-

ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Крагујевац

24. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Крагујевац, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Крагујевац
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Крагујевац

25. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Ужице, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Ужице
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-

 Администрација и управа 



Бесплатна публикација о запошљавању 708.03.2023. |  Број 1030 |   

ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Ужице

26. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Ужице, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Ужице
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Ужице

27. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Чачак, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Чачак
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-

ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Чачак

28. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Чачак, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Чачак
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Чачак

29. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Смедерево, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Смедерево

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 

органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).
Место рада: Смедерево

30. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Ваљево, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Ваљево
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).
Место рада: Ваљево

31. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Ваљево, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Ваљево
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике 
који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за 
наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза 
који је доспео за наплату установљавањем претходне мере 
на новчаним средствима; спроводи поступке редовне напла-
те, односно припрема подсетнике, издаје опомене и при-
према упозорења за пореске обвезнике; спроводи поступке 
принудне наплате и припрема нацрте решења о принуд-
ној наплати на новчанх средствима; обрађује предмете по 
изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлеж-
ном органу; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Ваљево
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32. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Лозница, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Лозница
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Лозница

33. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Вршац, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Вршац
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: идентификује пореске обвезнике који 
имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је дос-
пео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате 
пореза који је доспео за наплату установљавањем прет-
ходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке 
редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје 
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацр-
те решења о принудној наплати на новчанх средствима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или 
прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Вршац

34. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Вршац, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Вршац
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза 
који је доспео за наплату установљавањем претходне мере 
на новчаним средствима, спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на текућим рачунима физичких лица, готовом новцу и хар-
тијама од вредности и штедним улозима; спроводи поступ-
ке редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје 
опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацр-
те решења о принудној наплати на новчанх средствима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу;обавља и друге послове 
по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Вршац

35. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Сомбор, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Сомбор
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Сомбор

36. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Сомбор, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Сомбор
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза 
који је доспео за наплату установљавањем претходне мере 
на новчаним средствима; спроводи поступке редовне напла-
те, односно припрема подсетнике, издаје опомене и припрема 
упозорења за пореске обвезнике; спроводи поступке принуд-
не наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у 
државним органима; као и неопходне компетенције за рад на 
овом радном месту (*прописани услови, и то положен држав-
ни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 
5 година радног стажа у државним органима су прецртани у 
тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем при-
правника и нису услов за заснивање радног односа).
Место рада: Сомбор

37. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Краљево, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица,
са седиштем Краљево

1 извршилац
Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у 
државним органима; као и неопходне компетенције за рад на 
овом радном месту (*прописани услови, и то положен држав-
ни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 
5 година радног стажа у државним органима су прецртани у 
тексту конкурса зато што се конкурс односи на пријем при-
правника и нису услов за заснивање радног односа).

Место рада: Краљево

38. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Краљево, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Краљево
1 извршилац

 Администрација и управа
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Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Краљево

39. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Крушевац, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Крушевац

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Крушевац

40. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Крушевац, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Крушевац
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-

гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; 
као и неопходне компетенције за рад на овом радном месту 
(*прописани услови, и то положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима су прецртани у тексту конкурса 
зато што се конкурс односи на пријем приправника и нису 
услов за заснивање радног односа).

Место рада: Крушевац

41. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Јагодина, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица,
 са седиштем Јагодина

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Јагодина

42. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Јагодина, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Јагодина
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 

принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Јагодина

43. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*
Филијала Б Пријепоље, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Пријепоље

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Пријепоље

44. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике и 

физичка лица, у звању млађи порески 
саветник – приправник*

Филијала Б Пријепоље, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Пријепоље
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемо-
гуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео 
за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате поре-
за који је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне 
наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене 
и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи 
поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о 
принудној наплати на новчанх средствима; обрађује пред-
мете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.
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Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Пријепоље

45. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Зајечар, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Зајечар
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Зајечар

46. Радно место аналитичко-порески 
послови наплате за правна лица, у звању 
млађи порески саветник – приправник*

Филијала Б Врање, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Врање
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспе-
ли а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефи-
касним наплату пореза који је доспео за наплату; спрово-
ди поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за 
наплату установљавањем претходне мере на новчаним 
средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне компе-
тенције за рад на овом радном месту (*прописани услови, и 
то положен државни стручни испит, завршен приправнич-
ки стаж или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима су прецртани у тексту конкурса зато што се кон-
курс односи на пријем приправника и нису услов за засни-
вање радног односа).

Место рада: Врање

47. Радно место аналитички послови 
пореске статистике и фискалне анализе, 

у звању млађи порески саветник
Централа Пореске управе, Сектор за наплату, 

Одељење за пореску статистику, фискалну 
анализу и анализу ризика у наплати, Одсек за 

пореску статистику и фискалну анализу, 
са седиштем Централа

2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове на изради информација 
за потребе фискалног извештавања. Израђује анализе по 
областима извештавања (по организационим јединица-
ма Пореске управе, по врстама јавних прихода, периоди-
ма извештавања и слично. Правилно уочава тенденције 
и предлаже мере за евентуалну корекцију инструмената 
фискалног система (пре свега у вези ефикасне наплате 
јавних прихода). Пружа техничку помоћ другим одељењи-
ма из Сектора наплате. Обавља и друге послове по налогу 
начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске науке или високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима; као и потребне компетенције за рад 
на овом радном месту.

Место рада: Београд

48. Радно место радно место за послове 
стечаја, у звању порески саветник

Централа Пореске управе, Сектор за наплату, 
Одељење за стечај, са седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Сарађује са шефовима Одсека за напла-
ту, начелником наплате у Центру за велике пореске обвез-
нике и директорима филијала у вези стечајних поступака 
који се спроводе банкротством. Учествује у обављању 
послова везаних за обавештења у вези отворених стечај-
них поступака који се спроводе банкротством и контролу 
правилности поднетих пријава потраживања у стечај-
ним поступцима који се спроводе банкротством од стране 
надлежних филијала. Учествује у праћењу спровођења 
стечајних поступака који се спроводе банкротством и нами-
рења пореских потраживања у истим. Учествује у припре-
ми годишњег, динамичког и посебних планова, извештаја 
и информација у вези поступка стечаја. Обавља и друге 
послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за рад на овом рад-
ном месту.

Место рада: Београд

49. Радно место аналитички послови 
за ризике у наплати, у звању порески 

саветник
Централа Пореске управе, Сектор за наплату, 

Одељење за пореску статистику, фискалну 
анализу и анализу ризика у наплати, Одсек за 

ризике у наплати, са седиштем Централа
1 извршилац

Опис послова: Непосредно управља екстерним и нтерним 
подацима о пореским обвезницима у сврху утврђивања 
могућих ризика у наплати. Непосредно ради на изради 
извештаја анализе ризика у наплати по појединим порес-
ким категорима јавних прихода. Стара се о благовременос-
ти израде свих извештаја и анализа у вези са ризицима у 
наплати. Помаже у предлагању и спровођењу мера јачања 
пореске дисциплине. Обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање 3 година радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

50. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала А Нови Београд, Одељење за 

наплату, Одсек за наплату за предузетнике и 
физичка лица, са седиштем Нови Београд

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује 
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, оне-
могуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али 
који није доспео за наплату установљавањем привреме-
не мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у 
истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема 
нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима 
физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и 
штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жал-
бама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води 
поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одла-
гање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења 
и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог 
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или извештај о постојању основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука или друштвено-ху-
манистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, као и неопходне компетенције за рад на овом радном 
месту.

Место рада: Београд

51. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник
Филијала А Нови Сад 1, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Нови Сад 1

2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
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на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Нови Сад

52. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала А Нови Сад 1, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Нови Сад 1
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује 
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, оне-
могуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али 
који није доспео за наплату установљавањем привреме-
не мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у 
истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема 
нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима 
физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и 
штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жал-
бама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу за 
поступање по жалбама у првостепеном пореском поступку; 
води поступке и припрема нацрте аката по захтевима за 
одлагање плаћања дугованог пореза без средстава обез-
беђења и припрема нацрте аката у истим; издаје прекр-
шајни налог односно сачињава обавештење о учињеном 
прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је 
извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове 
по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Нови Сад

53. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник
Филијала Б Звездара, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Звездара

2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 

или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

54. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Шабац, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за предузетнике и физичка 
лица, са седиштем Шабац

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује 
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, оне-
могуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али 
који није доспео за наплату установљавањем привреме-
не мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у 
истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема 
нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима 
физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и 
штедним улозима, непокретностима и покретним стварима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припре-
ма нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дуго-
ваног пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте 
аката у истим; издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о 
постојању основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Шабац

55. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник
Филијала Б Суботица, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица,
 са седиштем Суботица

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 

утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Суботица

56. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник

Филијала Б Стара Пазова, Одељење за 
наплату, Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Стара Пазова
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Стара Пазова

57. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник
Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица,
 са седиштем Нови Сад 2

2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
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постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Нови Сад

58. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Нови Сад 2, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Нови Сад 2
2 извршиоца

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује 
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, оне-
могуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али 
који није доспео за наплату установљавањем привреме-
не мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у 
истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема 
нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима 
физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и 
штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жал-
бама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води 
поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одла-
гање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења 
и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог 
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или извештај о постојању основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Нови Сад

59. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник
Филијала Б Панчево, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Панчево

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 

контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Панчево

60. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник
Филијала Б Сремска Митровица, Одељење за 

наплату, Одсек за наплату за правна лица, 
са седиштем Сремска Митровица

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Сремска Митровица

61. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Сремска Митровица, Одељење за 
наплату, Одсек за наплату за предузетнике 

и физичка лица, са седиштем Сремска 
Митровица

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 

установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи поступак 
обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који није 
доспео за наплату установљавањем привремене мере на 
новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; спро-
води поступке принудне наплате и припрема нацрте решења 
о принудној наплати на текућим рачунима физичких лица, 
готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема 
нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката 
у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академскимстудијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Сремска Митровица

62. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник

Филијала Б Чачак, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Чачак
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Чачак

63. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Чачак, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за предузетнике и физичка 
лица, са седиштем Чачак

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
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утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи поступак 
обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који није 
доспео за наплату установљавањем привремене мере на 
новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; спро-
води поступке принудне наплате и припрема нацрте решења 
о принудној наплати на текућим рачунима физичких лица, 
готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема 
нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката 
у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Чачак

64. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник
Филијала Б Ниш, Одељење за наплату, Одсек 
за наплату за правна лица, са седиштем Ниш

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Ниш

65. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Смедерево, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са седиштем Смедерево
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 

утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује 
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, оне-
могуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али 
који није доспео за наплату установљавањем привреме-
не мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у 
истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема 
нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима 
физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и 
штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жал-
бама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води 
поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одла-
гање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења 
и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог 
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или извештај о постојању основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Смедерево

66. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник

Филијала Б Пожаревац, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Пожаревац
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Пожаревац

67. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник

Филијала Б Вршац, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Вршац
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: на предлог инспектора контроле спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који није утврђен али је 

покренут поступак утврђивања / контроле установљавањем 
привремене мере на новчаним средствима и доноси нацрте 
аката у истим; у сарадњи са инспекторима контроле иденти-
фикује пореске обвезнике којима је порез утврђен али који 
није доспео за наплату, утврђује да ли постоји опасност да 
порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикас-
ним наплату пореза, спроводи поступак обезбеђења напла-
те пореза који је утврђен али који није доспео за наплату 
установљавањем привремене мере на новчаним средствима 
и доноси нацрте аката у истим; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на 
готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема 
нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката 
у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Вршац

68. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Кикинда, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за предузетнике и физичка 
лица, са седиштем Кикинда

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује 
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, оне-
могуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али 
који није доспео за наплату установљавањем привреме-
не мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у 
истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема 
нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима 
физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и 
штедним улозима. Прикупља податке о имовини пореског 
обвезника увидом у пословне књиге, одговарајуће регис-
тре, као и изласком на терен; спроводи поступак обез-
беђења наплате установљавањем претходне и привремене 
мере на покретниим стварима и непокретностима, односно 
заложног права у корист Републике Србије и доноси нацрте 
аката у истим; спроводи најсложеније поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчаним потраживањима, неновчаним потраживањи-
ма и другим правима, покретним стварима и непокретнос-
тима пореског обвезника; припрема захтев за брисање 
заложног права; даје предлог за утврђивање секундарне 
пореске обавезе и спроводи наплату утврђене секундарне 
пореске обавезе. Обрађује предмете по изјављеним жалба-
ма, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води 
поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одла-
гање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења 
и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог 
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или извештај о постојању основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

 Администрација и управа
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Место рада: Кикинда

69. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник

Филијала Б Сомбор, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Сомбор
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: на предлог инспектора контроле спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који није утврђен али је 
покренут поступак утврђивања / контроле установљавањем 
привремене мере на новчаним средствима и доноси нацрте 
аката у истим; у сарадњи са инспекторима контроле иденти-
фикује пореске обвезнике којима је порез утврђен али који 
није доспео за наплату, утврђује да ли постоји опасност да 
порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикас-
ним наплату пореза, спроводи поступак обезбеђења напла-
те пореза који је утврђен али који није доспео за наплату 
установљавањем привремене мере на новчаним средствима 
и доноси нацрте аката у истим; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на 
готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема 
нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката 
у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Сомбор

70. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Сомбор, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за предузетнике и физичка 
лица, са седиштем Сомбор

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује 
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, оне-
могуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али 
који није доспео за наплату установљавањем привреме-
не мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у 
истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема 
нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима 
физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и 
штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жал-
бама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води 
поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одла-
гање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења 
и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог 
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или извештај о постојању основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Сомбор

71. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник

Филијала Б Пирот, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Пирот
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за прав-
на лица: на предлог инспектора контроле спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који није утврђен али је 
покренут поступак утврђивања / контроле установљавањем 
привремене мере на новчаним средствима и доноси нацрте 
аката у истим; у сарадњи са инспекторима контроле иденти-
фикује пореске обвезнике којима је порез утврђен али који 
није доспео за наплату, утврђује да ли постоји опасност да 
порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикас-
ним наплату пореза, спроводи поступак обезбеђења напла-
те пореза који је утврђен али који није доспео за наплату 
установљавањем привремене мере на новчаним средствима 
и доноси нацрте аката у истим; спроводи поступке принудне 
наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на 
готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема 
нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката 
у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Пирот

72. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник
Филијала Б Лесковац, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за правна лица, са седиштем 
Лесковац

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких или друштвено-ху-
манистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, као и неопходне компетенције за рад на 
овом радном месту.

Место рада: Лесковац

73. Радно место послови наплате за 
правна лица, у звању порески саветник

Филијала Б Зајечар, Одељење за наплату, 
Одсек за наплату за правна лица, 

са седиштем Зајечар
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
правна лица: на предлог инспектора контроле спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен 
али је покренут поступак утврђивања / контроле уста-
новљавањем привремене мере на новчаним средствима и 
доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез 
утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи посту-
пак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који 
није доспео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; 
спроводи поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на готовом новцу и хартија-
ма од вредности и штедним улозима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без 
средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; 
издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа 
сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Зајечар

74. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Зајечар, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за предузетнике и физичка 
лица, са седиштем Зајечар

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да 
ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи поступак 
обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који није 
доспео за наплату установљавањем привремене мере на 
новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; спро-
води поступке принудне наплате и припрема нацрте решења 
о принудној наплати на текућим рачунима физичких лица, 
готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема 
нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката 
у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

 Администрација и управа
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Место рада: Зајечар

75. Радно место послови наплате за 
предузетнике и физичка лица, у звању 

порески саветник
Филијала Б Врање, Одељење за наплату, 

Одсек за наплату за предузетнике и физичка 
лица, са седиштем Врање

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за пре-
дузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контро-
ле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није 
утврђен али је покренут поступак утврђивања / контроле 
установљавањем привремене мере на новчаним средстви-
ма и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекто-
рима контроле идентификује пореске обвезнике којима је 
порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује 
да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, оне-
могуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али 
који није доспео за наплату установљавањем привреме-
не мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у 
истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема 
нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима 
физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и 
штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жал-
бама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води 
поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одла-
гање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења 
и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог 
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или извештај о постојању основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
радно искуство у струци од најмање 3 године, као и неоп-
ходне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Врање

76. Радно место послови редовне и 
принудне наплате, у звању порески 

саветник I
Централа Пореске управе, Сектор за наплату, 
Одељење за наплату, са седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради информација и извештаја 
у вези редовне и принудне наплате јавних прихода. Учест-
вује у изради анализа по областима извештавања, по врста-
ма јавних прихода, организационим јединицама Пореске 
управе, периодима извештавања, редовним и ванредним 
плановима наплате јавних прихода. Правилно уочава тен-
денције и предлаже мере за евентуалну корекцију инстру-
мената фискалног система, пре свега везано за поље ефи-
касне наплате јавних прихода. Припрема план и динамику 
извештавања. Одговора на питања са Help-Desk-a. Припрема 
аката по захтевима организационих јединица ПУ, Министар-
ства финансија и других државних органа. Обавља послове 
везане за приватизацију и реструктурирање. Обавља и друге 
послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске, правне или информатичке науке или из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за рад на овом рад-
ном месту.

Место рада: Београд

77. Радно место управно-правни послови 
редовне и принудне наплате, у звању 

виши порески саветник
Централа Пореске управе, Сектор за наплату, 
Одељење за наплату, са седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Припрема годишње, динамичке и посеб-
не планове наплате јавних прихода, извештаје и инфор-
мације у вези редовне и принудне наплате јавних прихо-
да основних активности. Припрема нацрте методолошких 
и других упутстава за редовну и принудну наплату јавних 
прихода. Припрема нацрте закључака за одређивање про-
даја непокретности непосредном погодбом. Врши обраду 
примљених захтева за одлагање плаћања пореске обавезе 
по којима одлуку доноси министар финансија, директор 
Пореске управе и помоћник директора Сектора за напла-
ту. Припрема одговарајуће акте по предметима примље-
ним од Министарства финансија, других државних органа, 
филијала и пореских обвезника која се односе на послове 
редовне и принудне наплате пореске обавезе. Сарађује 
са шефовима надлежних Одсека за наплату, начелником 
наплате у Центру за велике пореске обвезнике и руково-
диоцима наплате у филијалама по питањима редовне и 
принудне наплате, по налогу начелника одељења. Припре-
ма захтеве за давање објашњења од стране Министарства 
финансија за примену појединих одредби у вези принудне 
наплате јавних прихода. Учествује у праћењу извршења 
годишњих, динамичких и посебних планова редовне и при-
нудне наплате пореске обавезе. Обавља и друге послове 
по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне или економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

78. Радно место радно место за управно-
правне послове стечаја, у звању виши 

порески саветник
Централа Пореске управе, Сектор за наплату, 

Одељење за стечај, са седиштем Централа
2 извршиоца

Опис послова: Припрема нацрте методолошких и дру-
гих упутстава о условима и начину покретања стечајног 
поступка од стране Пореске управе, вођења и праћења сте-
чајног поступка. Сарађује са шефовима Одсека за наплату, 
начелником наплате у Центру за велике пореске обвезнике 
и директорима филијала и прибавља податке у вези сте-
чајног поступка који се спроводе банкротством и реорга-
низацијом. Припрема податке и сарађује са Државним пра-
вобранилаштвом у стечајним поступцима који се спроводе 
банкротством. Прати спровођење стечајних поступака који 
се спроводе банкротством. Обавља послове у вези усвајања 
планова реорганизације и унапред припремљених планова 
реорганизације. Припрема податке и сарађује са Државним 
правобранилаштвом у стечајним поступцима који се спро-
воде реорганизацијом. Прати извршење планова реоргани-
зације и унапред припремљених планова реорганизације 
и намирење пореских потраживања по истим. Припрема 
податке и сарађује са Државним правобранилаштвом у сте-
чајним поступцима који се спроводе банкротством и реор-
ганизацијом у споровима у циљу законтог намирења порес-
ког потраживања у стечајном поступку. Припрема захтеве 
за давање објашњења од стране Министарства финансија 
за примену појединих одредби у вези покретања и вођења 
стечајног поступка. Учествује у припреми годишњег, дина-
мичког и посебних планова, извештаја и информација у 
вези поступка стечаја. Обавља и друге послове по налогу 
начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
правне, економске науке или високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких, друштвено хуманистичких 
или природно-математичких наука, на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и поседовање лиценце за 
обављање послова стечајног управника, најмање 7 година 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на овом радном месту.

Место рада: Београд

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то 
следећим редоследом: провера општих функционалних ком-
петенција, провера посебних функционалних компетенција 
(не проверава се за пријем приправника), провера понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази 
изборног поступка може да учествује у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази. 

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста, на рачунару,
• дигитална писменост – провераваће се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару,
• пословна комуникација – провераваће се писаном симу-
лацијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“ (поседовањa знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табеларне калку-
лације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција 
(не проверава се за пријем приправника, већ само 
за извршилачка радна места од редног броја 47 до 
78 из става II текста конкурса):
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција врши се провера посебних функционалних ком-
петенција и то:

За радно место под редним бројем 47 аналитички 
послови пореске статистике и фискалне анали-
зе проверавају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада 
– студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, израда секторских анализа и методологија припре-
ме докумената јавних политика и формалну процедуру за 
њихово усвајање) провераваће се путем симулације у писа-
ном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
општем управном поступку) провераваће се путем симула-
ције у писаном облику.

За радно место под редним бројем 48 радно место 
за послове стечаја проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писа-
ном облику.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
стечају) провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 49 аналитички 
послови за ризике у наплати проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада 
– студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
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да података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација, израда секторских анализа и методологија 
праћења, спровођења, вредновања и извештавања о 
ефектима јавних политика) провераваће се путем симула-
ције у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
општем управном поступку) провераваће се путем симула-
ције у писаном облику.

За радно место под редним бројем 50 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 51 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на добит правних лица) про-
вераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 52 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 53 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 54 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.
 
За радно место под редним бројем 55 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 56 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 57 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 58 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 59 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 60 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 61 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 62 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 63 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 64 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.
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За радно место под редним бројем 65 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 66 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 67 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 68 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 69 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 70 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-

ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 71 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 72 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 73 послови 
наплате за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 74 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 75 послови напла-
те за предузетнике и физичка лица проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 

вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији; 
Закон о ПДВ-у; Закон о порезу на доходак грађана) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 76 послови 
редовне и принудне наплате проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада 
– студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, израда секторских анализа и Еx аnte и Еx рost ана-
лизу ефеката јавних политика/прописа) провераваће се 
путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
општем управном поступку) провераваће се путем симула-
ције у писаном облику.

За радно место под редним бројем 77 управно – 
правни послови редовне и принудне наплате про-
веравају се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику; 
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења у управном поступку) провераваће 
се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 78 радно место 
за управно – правне послове стечаја проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада – сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада – 
управно-правни послови (општи управни поступак, прави-
ла извршења решења донетог у управном поступку) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – про-
писи и акти из надлежности и организације органа (Закон о 
пореском поступку и пореској администрацији; Закон о ПДВ-у) 
провераваће се путем симулације у писаном облику.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о 
стечају) провераваће се путем симулације у писаном облику.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне ком-
петенције за сва радна места (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
провераваће се путем: психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање 
вредности државних органа – провераваће се путем интер-
вјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на јавни конкурс: Попуњен Образац пријаве на кон-
курс шаље се поштом на адресу Министарства финансија- 
Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5 или 
се предаје непосредно на писарницу Министарства финан-
сија–Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места у Министарству финансија – Пореској управи”.

V Лица која су задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу у периоду од 08 до 15 сати: Минис-
тарство финансија, Пореска управа: Милица Тодоровић, 
011/3953-426; Никола Голубовић, 011/3953-343; Милена 
Кашиковић 011/3950-678.
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VI Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управаљање кадровима и Пореске управе. Штампа-
на верзија обрасца пријаве доступна је на адреси Минис-
тарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави назначен за 
доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом: 
1. За радна места из става II текста конкурса од 
редног броја 1 до 46 (приправничка радна места) 
прилаже се: оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству и оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико 
кандидат има више диплома са стеченим високим обра-
зовањем потребно је да достави све дипломе); уколико је 
кандидат био радно ангажован у струци, односно ако је био 
радно ангажован на радном месту или пословима за чије 
обављање се захтевало високо образовање студија другог 
степена (дипломске академске студија – мастер, специја-
листичке академска студије, специјалистичке струковне 
студије) односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, прилаже оригинал или оверену 
фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти којима се доказује на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком временском периоду 
је стечено радно искуство); уколико поседује, оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима.

2. За радна места из става II текста конкурса од 
редног броја 47 до 78 (извршилачка радна места) 
прилаже се: оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико 
кандидат има више диплома са стеченим високим образо-
вањем потребно је да достави све дипломе); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); доказ о поседовању лиценце за обављање послова 
стечајног управника (за радно место под редним бројем 78).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, подноси оригинал или оверену фотокопију 
решења о распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решења да је државни службеник 
нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.
X Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и оригинал или оверена фото-
копија уверења о положеном држаном стручном испиту за 
рад у државним органима / уверење о положеном право-
судном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23) пропи-
сано је, између осталог, да је орган дужан да по службе-
ној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о 
чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 
став 3); да у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 
став 3). 

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве њего-
ви подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана 
од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на адресу Минис-
тарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5.

XII Трајање радног односа: За радна места из става II 
текста конкурса од редног броја 1 до 46 (приправничка рад-
на места) заснива се радни однос на одређено време ради 
оспособљавања приправника за самосталан рад и траје 
једну годину. За радна места из става II текста конкурса од 
редног броја 47 до 78 (извршилачка радна места) заснива 
се радни однос на неодређено време.

Напомена: Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18, 157/20, 142/22), прописано је да су канди-
датима при запошљавању у државни орган под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор кандида-
та врши на основу провере компетенција.

Као државни службеник на извршилачком радном месту 
може да се запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном 
року. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан за све који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци - државни службеник на проб-
ном раду који је засновао радни однос на неодређено вре-
ме и државни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа. 

*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у 
својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузет-
но радни однос у статусу приправника може се засновати и 
са лицем које је код другог послодавца било у радном одно-
су, односно обављало рад ван радног односа на пословима 
у својој струци краће од времена утврђеног за приправнич-
ки стаж у степену образовања који је услов за рад на тим 
пословима. Време проведено у радном односу, односно на 
раду ван радног односа код другог послодавца не урачу-
нава се у приправнички стаж. Приправник заснива радни 
однос на одређено време, после спроведеног јавног кон-
курса. Приправнички стаж на радним местима са високим 
образовањем студија другог степена (дипломске академ-
ске студија – мастер, специјалистичке академска студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године траје јед-
ну годину. Приправник полаже државни стручни испит до 
окончања приправничког стажа. Кандидати са положеним 
држаним стручним испитом немају предност за заснивање 
радног односа. 

За радна места под редним бројем: 4, 5, 19, 51, 52, 57 и 
58 са седиштем Нови Сад, 15, 16 и 55 са седиштем Субо-
тица, 17, 18 и 56 са седиштем Стара Пазова, 20 и 21 са 
седиштем Зрењанин, 59 са седиштем Панчево, 33, 34 и 67 
са седиштем Вршац, 35, 36, 69 и 70 са седиштем Сомбор, 43 
и 44 са седиштем Пријепоље и 71 са седиштем Пирот, из 
става II текста конкурса, кандидати који су се добровољно 
изјаснили о припадности националној мањини у пријави у 
смислу члана 11 став 4 и 5 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним органима, 
рангира се први у односу на другог кандидата који има исти 
број бодова. Ако више кандидата који имају исти број бодо-
ва припада националној мањини, предност на ранг листи 

у односу на друге једнако вредноване кандидате припад-
нике националне мањине има кандидат коме су са више 
бодова вредноване понашајне компетенције, у случају јед-
наког бодовања понашајних компетенција предност има 
кандидат који је са више бодова вреднован на интервјуу 
са Комисијом. 

XIII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 
03.04.2023. године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадро-
вима, Београд, Булевар Михајла Пупина 2. 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Министарства финансија Пореске управе, Београд, 
Краља Милана 5.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте е-mail адресе 
и бројеве телефона, које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју је именовао директор Порес-
ке управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске 
управе, на порталу e-управе, у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање и на интернет страни 
Службе за управљање кадровима.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправ-
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20 и 144/22) и 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-776/2023 од 30. јануара 2023. године, Минис-
тарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за координацију 
буџетских инспектора, у звању виши 

саветник
Одсек за координацију буџетских инспектора, 

Одељење буџетске инспекције, Сектор за 
буџетску инспекцију

1 извршилац

Опис послова: Координира рад буџетских инспектора 
у циљу благовременог извршавања поверених послова, 
врши надзор над радом буџетских инспектора, учествује 
у обављању најсложенијих послова из делокруга Одсека, 
даје смернице буџетским инспекторима у вези примене 
прописа из области инспекцијског надзора; прати и анали-
зира стање у области инспекцијског надзора и учествује у 
припреми израде законских и подзаконских аката из дело-
круга рада буџетске инспекције; координира израду мето-
долошких упутстава; координира активности које се одно-
се на анализу и процену ризика у вези са представкама, 
пријавама и захтевима примљеним од органа; учествује 
у припремама предлога годишњег плана надзора буџет-
ске инспекције; учествује у припреми годишњи извештаја 
о раду буџетске инспекције; предлаже промене у методу 
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и начину рада буџетске инспекције у циљу њеног ефикас-
нијег функционисања; прикупља и ажурира релевантне 
податаке и документа у апликативном софтверу Е-инспек-
тору; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске или правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства 
у струци; као и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

2. Радно место - самостални буџетски 
инспектор, у звању самостални саветник

Група за инспекцијски надзор Нови Сад, 
Одсек за координацију буџетских инспектора, 

Одељење буџетске инспекције, Сектор за 
буџетску инспекцију

2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор мате-
ријално-финансијског пословања, наменског и зако-
нитог коришћења средстава код надзираних субјека-
та укључујући припремне радње за спровођење исте; 
припрема и учествује у изради записника о извршеном 
инспекцијском надзору, уручује записнике надзираном 
субјекту и припрема извештаје о извршеном инспекцијс-
ком надзору; разматра примедбе на записник о извр-
шеном инспекцијском надзору, припрема и доставља 
одговор на записник надзираном субјекту; припрема и 
подноси одговарајуће пријаве надлежним органима, при-
према решења за отклањање утврђених незаконитости 
и неправилности; прати извршење мера предложених у 
записницима о извршеном инспекцијском надзору; води 
евиденцију о извршеним надзорима; сарађује са руково-
диоцима и државним службеницима надзираног субјекта 
и са другим органима по предмету непосредног инспек-
цијског надзора; припрема акте из области рада буџет-
ске инспекције; прикупља и ажурира релевантне подата-
ке и документа у апликативном софтверу Е-инспектору; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске или правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен државни стручни испит; положен испит за 
инспектора; најмање 5 година радног искуства у струци; 
као и потребне компетенције за обављање послова рад-
ног места.

III Место рада за извршилачка радна места: За рад-
но место под редним бројем 1 – Београд, за радно место 
под редним бројем 2 – Нови Сад.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом. 

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије – 
провераваће се писмено (путем теста),
- дигитална писменост – провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација – провераваће се писмено (путем 
симулације).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 

Посебне функционалне компетенције за радно место 
под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – инспекцијски послови (поступак инспекцијског над-
зора и методе анализе ризика) - провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – планска документа, прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о буџетској инспекцији, Закон 
о буџетском систему и Закон о буџету Републике Србије) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (Закон о роко-
вима измирења новчаних обавеза у комерцијалним тран-
сакцијама) - провераваће се путем писане симулације.

Посебне функционалне компетенције за радно место 
под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – инспекцијски послови (поступак инспекцијског над-
зора и методe анализе ризика) - провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – планска документа, прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о буџетској инспекцији, Закон 
о буџетском систему и Закон о буџету Републике Србије) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (Закон о роко-
вима измирења новчаних обавеза у комерцијалним тран-
сакцијама) - провераваће се путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs. 

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције 
за сва радна места (управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; оријентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање професио-
налних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - 
провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подношење прија-
ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Министарства финансија или у 
штампаној верзији у писарници Министарства финансија, 
Кнеза Милоша 20.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на радно место под редним 
бројем 2 текста огласа о јавном конкурсу, поред наведе-
них доказа прилажу и оригинал или оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за инспектора. Кандидат који 

нема положен испит за инспектора а који буде изабран у 
изборном поступку, прима се на рад уз обавезу да тај испит 
полoжи у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинскоj управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 - УС) 
је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у 
складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно 
је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа 
са конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних 
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.

IX Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 27. марта 2023. године, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на бројеве телефона или електрон-
ске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Министарства финансија, Кнеза 
Милоша 20. у Београду. Учесници конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона или електрoн-
ске адресе), које наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа: За сва радна места радни 
однос се заснива на неодређено време.

XII Лице које је задужено за давање обавештења: 
Татјана Јовановић, тел. 011/7652-359.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или пре-
дају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза 
Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
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државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад 
за радни однос на неодређено време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао рад-
ни однос на неодређено време и државни службеник који је 
засновао радни однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у 
року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је имено-
вао министар финансија. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и оглас-
ној табли Министарства финансија, на интерент презента-
цији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанствa 

у професионалну војну службу у својству 
подофицира на неодређено време

Формацијска места која се попуњавају:

А) ПЕШАДИЈА

1. Војни полицајац - возач, ФВЕС ПП50Р
место службовања Београд

1 извршилац

2. Командир одељења, ФВЕС ПП10П
место службовања Београд

2 извршиоца

3. Командир одељења, ФВЕС ПП00П
место службовања Сомбор

3 извршиоца

4. Командир одељења, ФВЕС ПП00П
место службовања Ваљево

2 извршиоца

5. Командир одељења - извиђач, ФВЕС 
ПП61Р

место службовања Нови Сад
2 извршиоца

6. Оператер-извиђач, ФВЕС ПП61Р
место службовања Нови Сад

1 извршилац

7. Командир одељења, ФВЕС ПП00П
место службовања Панчево

2 извршиоца

8. Командир одељења, ФВЕС ПП22П
место службовања Панчево

2 извршиоца

9. Командир одељења, ФВЕС ПП11П
место службовања Рашка

2 извршиоца

10. Командир одељења, ФВЕС ПП11П
место службовања Зајечар

5 извршилаца

11. Командир одељења, ФВЕС ПП30П
место службовања Зајечар

1 извршилац

Б) АРТИЉЕРИЈА 

12. Инструктор за обуку на 130мм, ФВЕС 
ПЊ11П

место службовања Пожаревац
1 извршилац

13. Инструктор за обуку на Х 122мм, 
ФВЕС ПЊ12Р

место службовања Пожаревац
1 извршилац

14. Инструктор за обуку на СХ 122мм, 
ФВЕС ПЊ12Р

место службовања Пожаревац
1 извршилац

15. Командир одељења - руковалац, 
ФВЕС ПЊ00П

место службовања Ћуприја
1 извршилац

16. Руковалац, ФВЕС ПЊ00П
место службовања Ћуприја

1 извршилац

17. Командир одељења, ФВЕС ПЊ14П
место службовања Сремска Митровица

1 извршилац

18. Командир одељења, ФВЕС ПЊ14П
место службовања Ваљево

1 извршилац

19. Командир одељења, ФВЕС ПЊ12П
место службовања Краљево

1 извршилац

20. Послужилац на дизалици, ФВЕС 
ПЊ12П

место службовања Ниш
3 извршиоца

21. Извиђач, ФВЕС ПЊ21П
место службовања Ниш

1 извршилац

22. Нишанџија, ФВЕС ПЊ12П
место службовања Ниш

3 извршиоца

В) АРТИЉЕРИЈСКО-РАКЕТНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНА ДЕЈСТВА 

23. Оператор система - возач, ФВЕС 
ПУ22П

место службовања Зуце
1 извршилац

24. Оператор система-возач, ФВЕС ПУ22Р
место службовања Јаково

1 извршилац

25. Командир одељења-возач, ФВЕС 
ПУ22Р

место службовања Јаково
1 извршилац

26. Оператор система-возач, ФВЕС ПУ23П
место службовања Јаково

1 извршилац

27. Послужилац-возач, ФВЕС ПУ23П
место службовања Јаково

1 извршилац

28. Оператор, ФВЕС ПУ21П
место службовања Ниш

1 извршилац

29. Оператер, ФВЕС ПУ12П
место службовања Ниш

2 извршиоца

30. Оператер, ФВЕС ПУ12П
место службовања Нови Сад

2 извршиоца

31. Оператор, ФВЕС ПУ21П
место службовања Крагујевац

1 извршилац

32. Оператер, ФВЕС ПУ12П
место службовања Крагујевац

1 извршилац

33. Оператор система-инструктор, ФВЕС 
ПУ22Р

место службовања Батајница
2 извршиоца

34. Послужилац УКС 400-инструктор, 
ФВЕС ПУ21Р

место службовања Батајница
1 извршилац

35. Послужилац - инструктор, ФВЕС 
ПУ10Р

место службовања Батајница
2 извршиоца

36. Командир одељења, ФВЕС ПУ12Р
место службовања Краљево

2 извршиоца

37. Командир одељења, ФВЕС ПУ11П
место службовања Краљево

1 извршилац

Г) ОКЛОПНЕ ЈЕДИНИЦЕ

38. Инструктор, ФВЕС ПЦ10Р
место службовања Пожаревац

1 извршилац

39. Инструктор, ФВЕС ПЦ10П
место службовања Пожаревац

1 извршилац

40. Инструктор за обуку БРДМ, ФВЕС 
ПЦ10П

место службовања Пожаревац
1 извршилац

41. Инструктор, ФВЕС ПЦ20П
место службовања Пожаревац

1 извршилац

42. Командир тенка, ФВЕС ПЦ10П
место службовања Сремска Митровица

3 извршиоца

43. Командир тенка, ФВЕС ПЦ10П
место службовања Краљево

2 извршиоца

44. Командир тенка, ФВЕС ПЦ00П
место службовања Ниш

2 извршиоца

45. Заменик командира б/в, ФВЕС ПЦ20П
место службовања Врање

2 извршиоца

46. Нишанџија, ФВЕС ПЦ11П
место службовања Ниш

2 извршиоца

47. Возач, ФВЕС ПЦ12П
место службовања Ниш

1 извршилац
 

Д) ИНЖЕЊЕРИЈА

48. Инструктор за обуку мостне 
специјалности, ФВЕС ПЖ30Р
место службовања Пожаревац

1 извршилац

49. Инструктор за обуку возача - 
послужилаца грејдера, ПЖ00Р

место службовања Пожаревац
1 извршилац

50. Инструктор за обуку маскирне 
специјалности, ПЖ52Р

место службовања Пожаревац
1 извршилац

51. Инструктор за обуку возача - 
послужилаца копача, ФВЕС ПЖ00Р

место службовања Пожаревац
1 извршилац
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52. Командир одељења-руковалац, 
ФВЕС ПЖ00П

место службовања Ћуприја
1 извршилац

53. Руковалац, ФВЕС ПЖ00Р
место службовања Јаково

1 извршилац

54. Командир одељења, ПЖ00П
место службовања Нови Сад

2 извршиоца

55. Командир одељења, ФЕС ПЖ30П
место службовања Сремска Митровица

1 извршилац

56. Командир одељења, ФВЕС ПЖ00П
место службовања Бачка Топола

2 извршиоца

57. Командир одељења, 
ФВЕС ПЖ00П

место службовања Краљево
1 извршилац

Ђ) ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

58. Радио-телепринерист – шифрер - 
возач, ФВЕС ПТ11П

место службовања Батајница
1 извршилац

59. Радио-релејац, ФВЕС ПТ12Р
место службовања Београд

7 извршилаца

60. Телефонист - линијаш, ФВЕС ПТ23Р
место службовања Београд

3 извршиоца

61. Радио-телепринтерист, ФВЕС ПТ11Р
место службовања Београд

3 извршиоца

62. Радио-релејац, ФВЕС ПТ12П
место службовања Београд

1 извршилац

63. Радио-телепринтерист - шифрер, 
ФВЕС ПТ31П

место службовања Зуце
1 извршилац

64. Оператор, ФВЕС ПТ20П
место службовања Панчево

1 извршилац

65. Радио-релејац - возач, ФВЕС ПТ12П
место службовања Јаково

1 извршилац

66. Радио-релејац, ФВЕС ПТ12Р
место службовања Батајница

1 извршилац

67. Радио-релејац, ФВЕС ПТ12П
место службовања Београд

1 извршилац

68. Радио-телепринтерист, ФВЕС ПТ11Р
место службовања Нови Сад

1 извршилац

69. Командир одељења, ФВЕС ПТ11Р
место службовања Краљево

1 извршилац

70. Радио-телепринтерист, 
ФВЕС ПТ11Р

место службовања Краљево
1 извршилац

71. Командир одељења, ФВЕС ПТ23Р
место службовања Ниш

1 извршилац

72. Радио-релејац, ФВЕС ПТ12П
место службовања Ниш

1 извршилац

Е) АТОМСКО-БИОЛОШКО-ХЕМИЈСКА СЛУЖБА

73. Командир одељења, ФВЕС ПХ00Р
место службовања Лађевци

1 извршилац

74. Командир одељења, ФВЕС ПХ00Р
место службовања Нови Сад

1 извршилац

75. Извиђач, ФВЕС ПХ00П
место службовања Нови Сад

1 извршилац

76. Командир одељења, ФВЕС ПХ00Р
место службовања Краљево

1 извршилац

77. Извиђач, ФВЕС ПХ00П
место службовања Краљево

1 извршилац

78. Командир одељења, ФВЕС ПХ00Р
место службовања Ниш

1 извршилац

79. Извиђач, ФВЕС ПХ00П
место службовања Крушевац

2 извршиоца

Ж) ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

80. Техничар - возач, ФВЕС ПК30Р
место службовања Батајница

2 извршиоца

81. Техничар за РРУ и УНФ, ФВЕС ПК33Р
место службовања Београд

1 извршилац

82. Техничар за кзу, ФВЕС ПК34Р
место службовања Београд

1 извршилац

83. Руковалац, ФВЕС ПК31Р
место службовања Београд

1 извршилац

84. Опитни техничар за авион и мотор, 
ФВЕС ПК82П

место службовања Батајница
2 извршиоца

85. Опитни техничар за ваздухопловну 
опрему, ФВЕС ПК83П

место службовања Батајница
1 извршилац

86. Техничар, ФВЕС ПК32Р
место службовања Београд

2 извршиоца

87. Техничар, ФВЕС ПК34Р
место службовања Београд

1 извршилац

88. Техничар за радио-уређаје, ФВЕС 
ПК31Р

место службовања Београд
1 извршилац

89. Руковалац, ФВЕС ПК61Р
место службовања Београд

1 извршилац

90. Техничар за РРУ и УНФ, ФВЕС ПК33Р
место службовања Београд

1 извршилац

91. Пиротехничар, ФВЕС ПК61П
место службовања Панчево

6 извршилаца

92. Руковалац - возач, ФВЕС ПК61Р
место службовања Батајница

1 извршилац

93. Техничар за муницију и минско-
експлозивна средства - руковалац, ФВЕС 

ПК61Р
место службовања Батајница

1 извршилац

94. Техничар, ФВЕС ПК32Р
место службовања Батајница

1 извршилац

95. Техничар за мултиплексне уређаје, 
ФВЕС ПК33Р

место службовања Београд
1 извршилац

96. Техничар за електронска средства, 
ФВЕС ПК30Р

место службовања Београд
1 извршилац

97. Техничар за ТТ уређаје, ФВЕС ПК32Р
место службовања Београд

1 извршилац

98. Техничар за ваздухопловно 
наоружање, ФВЕС ПК81П
место службовања Батајница

2 извршиоца

99. Техничар за електро опрему, ФВЕС 
ПК83П

место службовања Батајница
1 извршилац

100. Техничар - возач, ФВЕС ПК82П
место службовања Нови Сад

1 извршилац

101. Техничар за ваздухоплов и мотор - 
летач, ФВЕС ПК8АП

место службовања Лађевци
2 извршиоца

102. Техничар за радио-радарску 
опрему, ФВЕС ПК84Р

место службовања Лађевци
1 извршилац

103. Техничар за радио-радарску 
опрему, ФВЕС ПК84П

место службовања Лађевци
1 извршилац

104. Техничар за ваздухопловно 
наоружање, ФВЕС ПК81Р
место службовања Лађевци

2 извршиоца

105. Техничар за хеликоптер и мотор - 
летач, ФВЕС ПК8АР

место службовања Ниш
2 извршиоца

106. Техничар за хеликоптер и мотор - 
летач, ФВЕС ПК8АП

место службовања Ниш
1 извршилац

107. Техничар за авион и мотор,
 ФВЕС ПК82П

место службовања Лађевци
2 извршиоца

108. Техничар за хеликоптер и мотор, 
ФВЕС ПК82П

место службовања Лађевци
1 извршилац

109. Техничар за ваздухопловну опрему, 
ФВЕС ПК83П

место службовања Лађевци
1 извршилац

110. Руковалац - возач, ФВЕС ПК82Р
место службовања Лађевци

1 извршилац

111. Техничар за авион и мотор-
инструктор, ФВЕС ПК82Р

место службовања Батајница
1 извршилац

112. Техничар за ваздухопловну опрему-
инструктор, ФВЕС ПК83Р

место службовања Батајница
1 извршилац

 Администрација и управа



   |  Број 1030 | 08.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

113. Техничар-оператор-извиђач, ФВЕС 
ПК85Р

место службовања Ниш
1 извршилац

114. Техничар за рачунарску технику и 
информатику, ФВЕС ПК36Р

место службовања Ниш
1 извршилац

 
З) ИНТЕНДАНТСКА СЛУЖБА

115. Руковалац, ФВЕС ПД00Р
место службовања Зуце

1 извршилац

116. Командир одељења, ФВЕС ПД00П
место службовања Београд

1 извршилац

117. Командир одељења - вођа смене, 
ФВЕС ПД11П

место службовања Лађевци
1 извршилац

118. Командир одељења, ФВЕС ПД00П
место службовања Стари Бановци

1 извршилац

119. Командир одељења, ФВЕС ПД00П
место службовања Краљево

1 извршилац

120. Руковалац, ФВЕС ПД00П
место службовања Батајница

1 извршилац

121. Руковалац, ФВЕС ПД00П
место службовања Сомбор

1 извршилац

122. Руковалац, ФВЕС ПД00П
место службовања Јаково

1 извршилац

123. Командир одељења-руковалац КББ, 
ФВЕС ПД20П

место службовања Нови Сад
1 извршилац

124. Командир одељења, ФВЕС ПД00Р
место службовања Краљево

1 извршилац

И) САОБРАЋАЈНА СЛУЖБА

125. Командир одељења-возач, 
ФВЕС ПЧ00Р

место службовања Батајница
1 извршилац

126. Командир одељења - возач,
 ФВЕС ПЧ00Р

место службовања Београд
1 извршилац

127. Командир одељења - возач, 
ФВЕС ПЧ00П

место службовања Београд
1 извршилац

128. Возач ФВЕС ПЧ13Р
место службовања Београд

1 извршилац

129. Возач, ФВЕС ПЧ13П
место службовања Београд

1 извршилац

130. Командир одељења - возач, 
ФВЕС ПЧ00П

место службовања Београд
1 извршилац

131. Командир одељења, ФВЕС ПЧ00П
место службовања Пожаревац

1 извршилац

132. Саобраћајни техничар - инструктор, 
ФВЕС ПЧ00П

место службовања Краљево
1 извршилац

133. Возач, ФВЕС ПЧ13П
место службовања Ниш

2 извршиоца

Ј) СЛУЖБА ВАЗДУШНОГ ОСМАТРАЊА, 
ЈАВЉАЊА И НАВОЂЕЊА

134. Радарски техничар - возач, 
ФВЕС ПЈ11П

место службовања Београд
1 извршилац

135. Оператор - возач, ФВЕС ПЈ12П
место службовања Младеновац

1 извршилац

136. Техничар за рачунаре, ФВЕС ПЈ21П
место службовања Београд

3 извршиоца

137. Радарски техничар, ФВЕС ПЈ11П
место службовања Стари Бановци

1 извршилац

138. Радарски техничар, ФВЕС ПЈ11П
место службовања Ниш

1 извршилац

139. Радарски техничар, ФВЕС ПЈ11П
место службовања Београд

1 извршилац

140. Послужилац-инструктор,
 ФВЕС ПЈ10Р

место службовања Батајница
2 извршиоца

К) ОПШТЕ ВОЈНА СПЕЦИЈАЛНОСТ

141. Инструктор, ФВЕС П000П
место службовања Бујановац

1 извршилац (оклопне јединице)

Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење 
изборног пoступка, рок за подношење пријава и остала 
неопходна обавештења у вези са конкурсом детаљније су 
објављени на веб сајту Министарства одбране Републике 
Србије (www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs) и у магазину „Одбрана“ број 370, март 2023. године.

КРАЉЕВО

ЦЕНТАР ЛОКАЛНИХ УСЛУГА 
ГРАДА КРАЉЕВА

36000 Краљево, Зелена Гора 37А
тел. 036/338-770

e-mail: clugkv@mts.rs

Стручни радник на услугама у заједници
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању психо-
лог/мастер психолог, дипломирани социјални радник, мас-
тер социјални радник, дипломирани андрагог, андрагог/ 
мастер андрагог, дипломирани дефектолог, дефектолог, 
мастер дефектолог, дипломирани педагог, педагог, мастер 
педагог, дипломирани психолог; основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); возачка доз-
вола Б категорије; лиценца за обављање основних струч-
них послова социјалне заштите. Минимум једна година 
радног искуства у струци у складу са прописима из области 
социјалне заштите. Слање пријава мејлом или достављање 
радних биографија лично на адресу Зелена Гора 37а, 36000 
Краљево. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “ Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево, Стевана Шупљикца бб.

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Записничар у звању референта
а) Услови: Општи услови за заснивање радног односа 
државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о 
државним службеницима: као државни службеник може 
да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у државном органу, ако му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

б) Посебни услови: Средња стручна спрема, трећи или 
четврти степен друштвеног, природног или техничког сме-
ра, положен испит за дактилографа - I класе, најмање две 
године радног искуства у струци и потребне компетенције 
за рад на овом радном месту.

в) Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку и начин њихове провере:

Опште функционалне компетенције:
- организација и рад државних органа Републике Србије,
- дигитална писменост,
- пословна комуникација.

Посебне функционалне компетенције: Посебне функ-
ционалне компетенције у одређеној области рада:
- Познавање материјалних и процесних прописа релевант-
них за надлежност суда.
- Познавање канцеларијског пословања.

Понашајне компетенције: управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; оријента-
ција ка учењу и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом.

Положен државни испит није услов нити предност за засни-
вање радног односа. Пробни рад је обавезан за оне који 
први пут заснивају радни однос у државном органу.

Компетенције ће се у изборном поступку проверавати по 
напред наведеном редоследу.

Општа функционална компетенција - организација и рад 
државних органа Републике Србије, проверава се путем 
теста са питањима затвореног типа, који кандидати реша-
вају обележавањем једног од више понуђених одговора; у 
папирној форми; у трајању од 45 минута.

Општа функционална компетенција - дигитална писменост, 
проверава се решавањем задатака практичним радом на 
рачунару; у трајању од 30 минута.

Општа функционална компетенција - пословна комуника-
ција, проверава се писменом симулацијом; у папирној фор-
ми; у трајању од 30 минута.

Посебне функционалне компетенције проверавају се писа-
ним путем (тест; заокруживањем једног од понуђених одго-
вора; у трајању од 30 минута) и усменим путем (разговор са 
кандидатом; даје се предлог решења одређеног задатка; у 
трајању од 30 минута).

За вредновање сваке утврђене посебне функционалне ком-
петенције путем разговора са кандидатом, користи се пет 
мерила: аналитичност, систематичност, прецизност и тач-
ност у навођењу података, прикладан речник и стил писања, 
јасноћа и концизност изнетог закључка. 

Проверу понашајних компетенција врши дипломирани пси-
холог, путем интервјуа и упитника.

г) Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
огласа у издању огласа Националне службе за запошља-
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вање „Послови“, на сајту Службе за управљање кадровима 
Београд, на порталу Е-управе и на интернет презентацији 
Прекршајног суда у Панчеву.

д) Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Вера Стојменовић, управитељ писарнице Пре-
кршајног суда Панчево, тел. 013/2156-361.

ђ) Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на кон-
курс може се поднети лично или путем поште, Прекршај-
ном суду у Панчеву, Панчево, Стевана Шупљикца бб., са 
назнаком „За јавни конкурс – не отварати“.
Пријава на конкурс врши се на обрасцу, који је саставни 
део овог конкурска и може се преузети са интернет страни-
це Прекршајног суда у Панчеву. Приликом предаје пријава 
добија шифру, под којом лице учествује у даљем изборном 
поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана, од дана пријема пријаве.

е) Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на 
конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе: ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о радном искуству, уверење 
издато од стране суда да против кандидата није покрену-
та истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не 
води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци). У погле-
ду провере опште функционалн компетенције „дигитална 
писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу при-
ложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ, који је приложен, и кандидата ослободи 
тестовне провере.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, комисија ће одбацити.

Време и место провере компетенција кандидата биће 
одређени накнадно, након истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора 
са комисијом бити обавештени телефоном или на други 
погодан начин.

ПОЖАРEВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Краља Милана 25

Информатор
у туристичко-информативном центру

Опис послова: пружа све врсте туристичких и других инфор-
мација; дистрибуира брошуре и други бесплатни промотив-
ни материјал; контролише залихе промотивног материјала 
у информативном центру; продаје сувенире, публикације и 
друге артикле и дневно води евиденцију; стара се о фискал-
ној каси, води евиденције фискализације, дефискализације 
и сервисирања; предлаже одабир сувенира за сувенирницу; 
израђује месечне, периодичне и годишње извештаје; ради на 
сајмовима туризма у земљи и иностранству и на привремено 
отвореним информативним пунктовима, учествује у туристич-
ким (туристичким производима) догађајима / манифестација-
ма; учествује у раду комисије за јавне набавке као члан прима 
пошту и стара се о отпреми поште; води скраћени деловод-
ник, заводи предмете и архивира их.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; или средње образовање и рад-
но исксуство на тим пословима у трајању од најмање две 
године. Додатна знања / испити / радно искуство: знање 
страног језика; знање рада на рачунару. Уз пријаву за оглас 
кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености 
услова из огласа: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању 
одговарајућег профила, очитану личну карту. Рок за подно-
шење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се 
прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из 
огласа је 10 дана од дана објављивања огласа у периодич-
ном издању публикације “Послови”. Непотпуне и неблаго-

времене пријаве неће бити разматране. Приложена доку-
ментација уз пријаву не враћа се кандидатима. Резултати 
огласа ће бити објављени на web страници Туристичке 
организације општине Жагубица. Кандидати који не буду 
изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима 
огласа. Приликом заснивања радног односа изабрани кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за обављање послова за које 
су примљени и документацију о испуњењу услова огласа 
у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаву на оглас 
доставити на горе наведену адресу, поштом или лично сва-
ког радног дана у временском периоду од 08 до 15 сати, са 
назнаком „За оглас - не отварати”.

ПРОКУПЉЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Војводе Мишића 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; радно искуство од четири 
године, од чега најмање две године на руководећим послови-
ма; активно знање најмање једног страног језика. Директор 
се бира на четири године и може бити поново биран. Прија-
ва на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail 
адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства и податке о посебним областима знања. Уз 
пријаву са личном и радном биографијом прилажу се докази 
о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, 
и то: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС (не старије од шест месеци), оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, очита-
на важећа лична карта, доказ о радном искуству од четири 
године од чега најмање две године на руководећим послови-
ма, уверење надлежног органа да лице није осуђивано за кри-
вична дела, уверење од надлежног суда да против лица није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница за кривична 
дела која се воде по службеној дужности. Неблаговремене и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни 
одбор неће разматрати. Пријаве са комплетном документа-
цијом слати у затвореној / запечаћеној коверти препорученом 
пошиљком или лично на горе наведену адресу, са назнаком 
„За јавни конкурс за избор директора Туристичке организа-
ције општине Житорађа“. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања.

ВАЉЕВО

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ
Ваљево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд 
у Ваљеву, Ваљево, Карађорђева 50.

II Радна места која се попуњавају и фазе изборног 
поступка: 

1. Извршилачко радно место судијски 
сарадник, звање саветник

4 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду; проучава правна 
питања у вези са радом судија у једноставнијим предмети-
ма; израђује нацрте једноставнијих судских одлука и при-
према правне ставове за публиковање; врши под надзо-
ром и по упутствима судије друге стручне послове и друге 
послове по налогу председника суда или судије.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен право-
судни испит, и потребне компетенције за ово радно место.

2. Извршилачко радно место за пријем и 
експедицију поште, звање референт

Опис послова: врши пријем свих судских писмена и на 
њих ставља пријемне штамбиље са назнаком о дану прије-
ма и констатацијом о таксама, сређује примљену пошту и 
дели одговарајућим службама, ради на експедицији судске 
поште, требује марке и одговара за правилно руковање са 
истима, заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за 
доставу поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ 
(књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку), 
обавља и друге послове по налогу председника, управи-
теља суда или шефа писарнице.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера; најмање две године 
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару, 
положен државни стручни испит (који испит може бити 
положен и накнадно, а у складу са чланом 42 став 2 Закона 
о државним службеницима) и потребне компетенције за ово 
радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима 
се проверавају најпре опште функционалне, потом посеб-
не функционалне и након тога понашајне компетенције. 
Након провере понашајних компетенција конкурсна коми-
сија (у даљем тексту: комисија) ће обавити интервју са кан-
дидатима. 

А) Провера општих функционалних компетенција 
(за сва радна места): Кандидатима који учествују у избор-
ном поступку за радно место судијски помоћник и радно 
место за пријем и експедицију поште, вршиће се најпре про-
вера општих функционалних компетенција и то:
- из области знања организација и рад државних органа 
Републике Србије,
- из области знања и вештина дигитална писменост и
- из области знања и вештина пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције комисија ће провера-
вати редоследом како је наведено, а кандидат који освоји 
један бод у провери одређене компетенције, искључиће се 
из даљег изборног поступка. 

Компетенција организација и рад државних органа Репу-
блике Србије провераваће се путем теста који ће се састоја-
ти од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити 
комисија методом случајног избора из базе питања (у бази 
питања налазе се и тачни одговори) која је објављена на 
интернет презентацији Основног суда у Ваљеву (https://
va.os.sud.rs/). Кандидати ће тест радити у папирној форми. 
Време за израду теста је 45 минута.

Компетенција дигитална писменост провераваће се изра-
дом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци слични задацима који су објављени на 
интернет презентацији Основног суда у Ваљеву. Време 
за израду задатка је 45 минута. У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и табела, 
табеларне калкулације), ако кандидат поседује одгова-
рајући сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
поседовању знања и вештина из наведених области на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције „Дигитална писменост”, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.
 
Компетенција пословна комуникација провераваће се реша-
вањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандида-
ти тест решавају заокруживањем једног од више понуђених 
одговора из постављених задатака који ће бити слични зада-
цима објављеним на интернет презентацији Основног суда у 
Ваљеву. Време за израду задатка је 45 минута.

Комисија ће саставити извештај о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, а укупан број бодова 
који се могу доделити кандидату износи највише 9 бодова. 

Након провере општих фукционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступ-
ка вршиће се провера посебних функционалних компетен-
ција, која се разликује у зависности од радног места за које 
кандидат конкурише.

Б) Провера посебних функционалних компетенција:

За радно место судијски помоћник (судијски сарад-
ник): У изборном поступку кандидатима за радно место 
судијски помоћник провераваће се три посебне функцио-
налне компетенције и то:

 Администрација и управа
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1. Из оквира посебне функционалне компетенције за област 
рада судска управа провераваће се познавање материјал-
них и процесних прописа релевантних за надлежност суда, 
провера ће се вршити писаним путем – тестом.
2. Из оквира посебне функционалне компетенције за рад-
но место судијски помоћник провераваће се поседовање 
знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других 
аката, провера ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом.
3. Из оквира посебне функционалне компетенције за рад-
но место судијски помоћник провераваће се поседовање 
вештина презентације, управљања поступком и извешта-
вања у предметима, провера ће се вршити усменим путем 
– разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Свако брисање или 
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. 
Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средстви-
ма (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, 
преписивање и друго) комисија ће удаљити кандидата са 
теста и у том случају се сматра да кандидат није положио 
тест. Тест ће саставити комисија методом случајног избора 
из базе питања која је објављена на интернет презента-
цији Основног суда у Ваљеву. Кандидати ће тест радити у 
папирној форми. Време за израду теста је 45 минута. Мак-
сималан број бодава на тесту је 15. 

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту судијски помоћник. 
Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време 
за припрему кандидата је 15 минута.

За радно место за пријем и експедицију поште: У 
изборном поступку провераваће се три посебне функцио-
налне компетенције кандидата и то:
1. Из оквира посебне функционалне компетенције прове-
раваће се - познавање прописа Судски пословник, Закон о 
општем управном поступку, Закон о државним службени-
цима, Закон о уређењу судова, познавање прописа којим се 
уређује употреба печата и штамбиља у државном органу, 
провера ће се вршити писаним путем – тестом
• У области рада административни послови провераваће 
се познавање канцеларијског пословања, провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
• Из оквира посебне функционалне компетенције - знања и 
вештине потребне за рад на пословима софтверу за упра-
вљање предметима, провера ће се вршити усменим путем 
– разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Свако брисање или 
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. 
Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средстви-
ма (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, 
преписивање и друго) комисија ће удаљити кандидата са 
теста и у том случају се сматра да кандидат није положио 
тест. Тест ће саставити комисија методом случајног избора 
из базе питања која је објављена на интернет презента-
цији Основног суда у Ваљеву. Кандидати ће тест радити у 
папирној форми. Време за израду теста је 45 минута. Мак-
сималан број бодава на тесту је 15. 

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту на које кандидат кон-
курише. Свим кандидатима који конкуришу на исто радно 
место ће се поставити исти задатак, а време за припрему 
кандидата је 15 минута.

НАПОМЕНА: Провера посебних функционалних компетен-
ција за сва радна места вршиће се горе наведеним редосле-
дом, с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити 
у истом дану.

Мерила која ће бити коришћена за вредновање посебних 
функционалних компетенција путем разговора са кандида-
тима за сва радна места су следећа: стручна заснованост, 
аналитичност, познавање поступка, метода и техника рада, 
прецизност и тачност у навођењу података, јасноћа и кон-
цизност изнетог закључка.

Максимални број бодова приликом провере посебних функ-
ционалних компетенција је 20.

В) Провера понашајних компетенција (за сва рад-
на места): Након фазе провере посебних функционалних 
компетенција провераваће се понашајне компетенције: 
управљање информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, и савес-
ност, посвећеност и интегритет.

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упит-
ника а испитавање путем упитника обавиће дипломирани 
психолог.

Г) Интервју са комисијом и вредновање кандидата 
(за сва радна места): Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидати-
ма, који подразумева разговор чланова комисије са канди-
датом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и 
прихватања вредности државних органа. Максималан број 
бодова који кандидат може добити је 6.

III Врста радног односa и место рада: Радни однос се 
заснива на неодређено време у Основном суду у Ваљеву. 
Место рада: Основни суд у Ваљеву, Карађорђева 50.

IV Датум оглашавања и рок за подношење пријава 
на конкурс: Јавни конкурс је оглашен на огласној табли 
Основног суда у Ваљеву, на интернет презентацији Осно-
вног суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/), на порталу е-уп-
рава, и на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – публикација 
„Послови”. 

Јавни конкурс ће бити оглашен дана 08.03.2023. године у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање – публикација „Послови”.  
Последњи дан рока за подношење пријава је 16.03.2023. 
године.

V Општи услови за рад на свим радним местима 
(прописани чл. 45 Закона о државним службеници-
ма): да је учесник конкурса пунолетан држављанин Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Основног 
суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/).

Уредно попуњен, одштампан и лично потписан Образац 
пријаве подноси се у затвореној коверти на адресу Основни 
суд у Ваљеву, 14000 Ваљево, Карађорђева 50, са назнаком 
„За јавни конкурс - попуњавање извршилачког радног мес-
та ____  (навести радно место за које се подноси пријава)“, 
а може се предати и непосредно на шалтеру пријема Осно-
вног суда у Ваљеву. 

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата међу којима 
се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз пријаву:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- уверење о држављанству Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома или уверење којом се потврђује стручна спрема;
- уверење о положеном државном стручном испиту за радно 
место за пријем и експедицију поште, односно уверење о поло-
женом правосудном испиту за радно место судијски помоћник;
- уверење издато од стране суда да се против кандидата не 
води кривични поступак (не старије од 7 дана);
- уверење издато од стране надлежног органа (МУП-а) да 
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);
- потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословим, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство). 

Напомена: изјава у којој се учесник конкурса опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
њих. Одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник Републике Србије” бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 

податке прибавити сама. Документ о чињеницама о којима 
се води службена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном 
правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци. 

Потребно је да у делу обрасца пријаве „Изјаве” кандидат 
попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућ-
ности: да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 

Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них, подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена од стране јавног бележника.

VII Датум и место провере компентенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у просторијама Осно-
вног суда у Ваљеву. Јавни конкурс спровешће конкурсна 
комисија именованом одлуком председника Основног суда 
у Ваљеву. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази биће одбачене од стране конкурсне 
комисије.

У изборном поступку комисија може да проверава само 
оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и 
на начин који је наведен у огласу о конкурсу. Кандидати 
ће о датуму и времену провере, бити обавештени на кон-
такте бројева телефона или e-mail адресе које су навели у 
пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни посту-
пак обавештавају се о томе када почиње изборни посту-
пак најмање три дана пре отпочињања изборног поступка, 
о чему се сачињава белешка у конкурсној документацији 
одређеног кандидата. Кандидат који се не одазове позиву 
да учествује у провери једне компетенције обавештава се 
да је искључен из даљег тока изборног поступка.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Биљана Стојић, контакт телефон 014/294-
247 или у згради Основног суда у Ваљеву, Карађорђева 50, 
канцеларија број 22 (сваког радног дана у периоду од 13.00 
до 15.00 часова).

НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним службе-
ницима за кандидата који први пут заснива радни однос 
у државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од 
шест месеци. Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. Изабрани кан-
дидат који нема положен државни стручни испит дужан је 
да исти положи у року од 6 месеци од дана пријема односно 
распоређивања.

Тест и задаци којима се проверавају опште функционал-
не компетенције биће исти за све кандидате, без обзира за 
које радно место су поднели пријаве.

Сви појмови који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају род лица на које се односе.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног 
суда у Ваљеву, огласној табли Основног суда у Ваљеву, на 
порталу е-управа и на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс за сва радна места може се 
преузети на званичној интернет презентацији Основног 
суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/).

ЗАЈЕЧАР

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗАЈЕЧАРСКОГ 
УПРАВНОГ ОКРУГА

19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44

Радно место за канцеларијске послове, 
у звању референта, Одсек за опште 

послове
Опис послова: Врши пријем и преглед поште упуће-
не Стручној служби, окружним подручним јединицама и 
подручним јединицама органа државне управе које врше 
послове државне управе на подручју Управног округа а 
образоване су за подручје два управна округа или више 
њих; формира и заводи предмете, доставља их у рад, раз-

 Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 2508.03.2023. |  Број 1030 |   

води предмете кроз доставну књигу и архивира их; даје 
обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води 
евиденцију о поштанским трошковима; врши пријем, ускла-
диштење и издавање потрошног и канцеларијског мате-
ријала; обавља послове умножавања материјала; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног или технич-
ког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете 44. 

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Саглас-
но члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, 
доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција. 

Изборни поступак се спроводи из више обавезних 
фаза и то следећим редоследом: провера општих функ-
ционалних компетенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетенција и интервју 
са конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступка 
врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређене компетен-
ције у једној фази изборног поступка може да учествује у 
провери следеће компетенције у истој или наредној фази. 
Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка или се не ода-
зове позиву да учествује у провери једне компетенције, 
искључује се из даљег тока изборног поступка, о чему ће 
бити обавештен на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења. 

Провера општих функционалних компетенција: 
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писано), 
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару), 
3. пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писано). 

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост”, ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције –дДигитална писме-
ност, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у пот-
пуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
може одлучити да се кандидату изврши провера наведене 
компетенције, ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције. Информације 
о материјалима за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција, могу се наћи на сајту Службе 
за управљање кадровима www.suk.gov.rs. 

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција и то: 
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – за област рада административни послови (канцела-
ријско пословање) провераваће се путем симулације (писано). 
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место- релевантни прописи и акти из делокруга радног мес-
та (Листа категорија регистраторског материјала у Зајечар-
ском управном округу, са роковима чувања) провераваће 
се путем симулације (писано). 

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Зајечарског управног округа www.zajecarski.
okrug.gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се 
путем психометријских тестова и путем интервјуа базира-
ног на компетенцијама. 

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за 
извршилачко радно место: Процена мотивације за рад 
на радном месту у органу и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено). 

Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс 
шаље се поштом или предаје непосредно на писарници 

Зајечарског управног округа, у Зајечару, Генерала Гамбете 
44, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места”.

Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Јулијана Илић, државни службеник у Струч-
ној служби Зајечарског управног округа, телефон: 019/421-
626, од 8.00 до 12.00 часова, kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs. 

Општи услови за запослење: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

Рок за подношење пријава: је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
(публикација “Послови”). 

Пријава се врши на Обрасцу пријаве који је досту-
пан на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs) и Зајечарског управног 
округа (zajecarski.okrug.gov.rs) или у штампаној верзији 
на писарници Зајечарског управног округа, у Зајечару, 
Генерала Гамбете број 44. Након предаје пријаве на 
јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подно-
силац пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што 
Конкурсна комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци прија-
ве се обавештавају о додељеној шифри у року од три 
дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења. Напомена: Ппимер правилно попуњеног 
обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за 
управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-
kandidate) у одељку” Образац пријаве”. 

Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
конкурсном комисијом: оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверену фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверену фотокопију доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство). 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси оригинал или оверену фотоко-
пију решења о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решења да је државни 
службеник нераспоређен. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од 
дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доста-
ве доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на наведену адресу Стручне службе Зајечарс-
ког управног округа, ул. Генерала Гамбете број 44, Зајечар. 
Кандидати који конкуришу у погледу тражених доказа о 
дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дуж-
ни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци за радно 
место на које конкуришу. 

Напомена: Више о радном искуству и потврди од посло-
давца коју је потребно поднети у оквиру конкурсне доку-
ментације за рад у органима државе управе погледајте 
Мапу изборног поступка на на адреси https://kutak.suk.gov.
rs/vodic-za-kandidate u odeljku Predaja dokumenata. 

Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 
шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита за рад у државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је 
да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција. Канди-
дати са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита. 

Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 27. 
марта 2023. године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на начин који су навели у својим пријавама. Про-
вера општих функционалних компетенција, посебних функ-
ционалних компетенција и понашајних компетенција ће се 
обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, 
у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Стручне службе Зајечарског 
управног округа у Зајечару, ул. Генерала Гамбете број 44 
или у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно 
крило). Кандидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или e-mail адресе или путем телеграма), 
које наведу у својим обрасцима пријаве. 

Документи о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција: (извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту) Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води службена евиденција, 
да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3). Потребно је да 
учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција. 

Напомене: неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Зајечарског управног округа. Овај конкурс објављује се на 
интернет презентацији (zajecarski.okrug.gov.rs) и на оглас-
ној табли Зајечарског управног округа, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.
gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање (лист „Послови”). Термини који су у овом огласу 
изражени у мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског рода.

 Администрација и управа

Пословни центри НСЗ
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                         Трговина и услуге

NEW YORKER
11000 Београд, Стојана Ковачевића 1

e-mail: mrailic@newyorker.de

Продавац
на одређено време, за рад у Београду 

и Новом Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме трговачке или 
економске струке; пожељно радно искуство у малопродаји 
текстила. Заинтересовани кандитати треба да пошаљу ЦВ 
електронским путем на e-mail: mrailic@newyorker.de.

НЕНАД ПЕТРОВСКИ ПР
“НЕША ПЛУС 1981”

Београд, Булевар краља Александра 532
тел. 064/5953-761

Продавац
робе свакодневне потрошње

УСЛОВИ: завршена основна школа; радно искуство од нај-
мање 3 месеца, потребно је искуство рада на каси. Радно 
време од 7.30 до 15.30 часова. Нето зарада 50.000 динара. 
Заинтересовани кандидати могу конкурисати слањем рад-
не биографије на имејл: petrovskinenad2@gmail.com или 
позивањем на број телефона: 064/5953-761.

АДВОКАТ ЈЕЛЕНА Ј. МИЛОШЕВИЋ
Београд, Теразије 42

e-mail: jelena@j-milosevic.law

Адвокатски приправник
рад на територији општине Раковица и Стари 

град
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је поседовање возачке дозволе Б кате-
горије и знање енглеског језика - средњи ниво.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
GEBRUDER WEISS TRANSPORT 

AND LOGISTICS DOO
11272 Добановци, Београдска 85

тел. 062/238-511

Оглас објављен 01.03.2023. године у публикацији “Посло-
ви”, поништава се у целости.

ЈАБЛАНИЦА МП ДОО
11000 Београд, Булевар краља Александра 2

Трговац
10 извршилаца

УСЛОВИ: додатна знања и вештине: знање рада на рачуна-
ру. Кандидати треба да ЦВ пошаљу на имејл: jablanicamp.
prodaja@gmail.com или да се јаве на број телефона 060/367-
9598 или 063/1140-543, контакт особа: Драгана Ђокић.

АДВОКАТ МИЛОШ Ж. КОРАЋЕВИЋ
34000 Крагујевац

e-mail: natasa.breljak@nsz.gov.rs
тел. 034/505-589

Адвокатски приправник
на одређено време 12 месеци - волонтер

УСЛОВИ: VII ниво квалификације; без радног искуства у 
струци. Заинтересовани кандидати своју радну биографију 
треба да доставе на имејл: natasa.breljak@nsz.gov.rs, могу да 
је доставе лично у просторије Националне службе за запо-
шљавање, Филијала Крагујевац, у канцеларију бр. 13 или 
могу да се јаве на контакт телефон: 034/505-589, сваког рад-
ног дана од 08 до 14 часова, најкасније до 30.03.2023.

ЗТР “БЕЛИ ЛАБУД 037”
37000 Крушевац, Хиландарска 44

Продавац текстилне робе у малопродаји
на одређено време, место рада Вршац

УСЛОВИ: минимум основна школа, без обзира на врсту ква-
лификације; најмање 6 месеци радног искуства у продаји 
робе. Слање пријаве за запослење на адресу поштом на 
Хиландарска 44, 37000 Крушевац или на имејл адресу: beli.
labud@mts.rs

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “БОЉЕВАЦ” 
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће 
услове: држављанин Републике Србије старији од 18 годи-
на; најмање III степен шумарске или ветеринарске струке; 
поседовање лиценце за обављање послова ловочуварске 
службе; поседовање дозволе за држање и ношење ловач-
ког оружја; положен возачки испит Б категорије; позна-
вање рада на рачунару - Microsoft Word програм; без кри-
вичних пријава пред основним судом. Документација коју 
је кандидат дужан да приложи уз пријаву на оглас: очитана 
лична карта; доказ о поседовању тражене стручне спре-
ме-оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању и лиценце за обављање послова ловочуварске 
службе; фотокопија возачке дозволе са очитаним подаци-
ма; очитан оружни лист; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење од надлежних судова 
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница; лекарско уверење о способности за рад кан-
дидат подноси пре закључивања уговора о раду. Лица за 
контакт: Златомир Николић и Јелена Стевић 030/463-766. 
Рок за пријаву кандита је 15 дана од дана објављивања. 
Ловочувар ће обављати послове и радне задатке пред-
виђене Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, 
Правилником о раду ловочуварске службе и другим актима 
удружења.

РАЈ - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs

Возач Б и Ц категорије
2 извршиоца

Опис посла: врши превоз робе полутеретним или теретним 
возилима и остале активности у зависности од потребе посла.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без обзира на 
занимање; радно искуство није неопходно; возачка доз-
вола Б и Ц категорије. Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију треба да доставе на мејл: knjigovodstvo@
rajtrans.rs, најкасније до 27.03.2023.

“LOGISTIC” DOO
11070 Нови Београд, Народних хероја 30

тел. 063/288-358

Возач инструктор Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

КOПАОНИК АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

тел. 064/8975-028

Књиговођа - контиста
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1-IV степен стручне спреме, економског сме-
ра; основна информатичка обука; енглески језик - средњи 
ниво. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу ЦВ на 
e-mail: pravna.sluzbaadkopaonik.co.rs или да се јаве на наве-
дени број телефона. Рок за пријављивање 30 дана.

КАЛЕНИЋ 11
11000 Београд, Максима Горког бб.

тел. 065/863-1261

Продавац готових јела за понети

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и зани-
мање. Заинтересовани кандидати да пошаљу ЦВ на e-mail: 
officelekas@gmail.com или да се јаве на наведени број теле-
фона. Рок за пријављивање 30 дана.

“ЕЛС” ДОО
11000 Београд, Булевар Деспота Стефана 115

тел. 062/790-147
e-mail: idjordjevic@elssec.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Пожељана лиценца.

Хигијеничарка
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс путем горе телефона 062/790-
147, контак особа Ирена Ђорђевић. Рок за пријаву 30 дана.

КОЗМЕТИЧАРСКА РАДЊА
”СТУДИО МИОЛИФТ”

11070 Нови Београд, Париске комуне 14/9
тел. 064/6165-897

Козметичар за обављање третмана 
лица и тела

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен стручне спреме, физиоте-
рапеут или струковни козметичар - естетичар, познавање 
енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: vft.aleksandram@
gmail.com у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ЕЛС ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Булевар Деспота Стефана 115

тел. 062/790-147

Службеник обезбеђења
за рад у Крагујевцу, на одређено време 24 

месеца
20 извршилаца

УСЛОВИ: Минимум III ССС - без обзира на занимање; рад 
у сменама; ноћни рад; обавезно поседовање лиценце за 
службеника обезбеђења; пожељно радно ислуство на 
пословима обезбеђења. Начин конкурисања: Заинтересо-
вани кандидати за више информација треба да се јаве на 
контакт телефон: 062/790-147, најкасније до 31.03.2023.

INTERNATIONAL EDUCATION 
CENTER

18000 Ниш, Ивана Гундулића 11

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; познавање 
енглеског језика: средњи или виши ниво. Заинтересовани 
кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: tolevska@gmail.
com или се јављају на контект телефон: 060/2240-004.

УНИТРАГ ДОО
31000 Ужице, Проте Милана Ђурића 12

тел. 031/512-833
e-mail: office@unitrag.com

Возач Е категорије

Опис посла: Рад се обавља у локалу, вожња теретног возу-
ла до утовара/остовара, вожња теретног возла до перио-
нице, сервиса, гумара, одвод на технички преглед возила.

Трговина и услуге

www.nsz.gov.rs
Посао се не чека, 
посао се тражи
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УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме са положеном Е 
категоријом. Накнада за рад фиксна, уз могућност увећања 
исте додатним ангажовањем. Предност кандидат са тери-
торија града Ужица. Све информација на контакт телефон: 
031/512-833 или лично на адресу компаније.

          Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала 
Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту деце 
и омладине, на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине, пожељно 
искуство у раду са децом школског узраста. Неопходно је 
да кандидат који буде примљен, пре потписивања уговора 
о раду достави лиценцу или решење о издавању лиценце. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и документа којима се доказује испуњеност усло-
ва конкурса (неоверене фотокопије дипломе и уверења о 
положеном стручном испиту) предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са 
назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа кандидата неће 
бити враћена. Дом здравља Нови Београд задржава право 
да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер за физиотерапеуте 
или висока здравствена школа струковних студија смер за 
физиотерапеуте, положен стручни испит, најмање 6 месе-
ци радног искуства у звању вишег физиотерапеута, пробни 
рад 6 месеци. Неопходно је да кандидати који буду примље-
ни, пре потписивања уговора о раду доставе лиценцу или 
решење о издавању лиценце. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабра-
ни кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем. 
Послата документа кандидата неће бити враћена.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала 
Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Завршена средња економска школа или гимна-
зија, знање рада на рачунару.

Благајник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Средње образовање, знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и неовереним фотокопијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова конкурса предају 
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 3) на 
наведеној адреси са назнаком за који конкурс се подноси 
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора за пријем у 

радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем. Послата документа 
кандидата неће бити враћена. Дом здравља Нови Београд 
задржава право да не изабере ни једног од пријављених 
кандидата.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Радник на одржавању хигијене – 
спремачица

на одређено време до 1 месеца, због 
повећаног обима посла

Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и 
спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и 
уређује собе и просторије за боравак корисника; пријављује 
сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и 
опреми; прати стање залиха потрошног материјала и сит-
ног инвентара за потребе одржавања чистоће; обавља и 
друге послове по налогу директора Клинике и начелника 
Службе ако је оспособљен за обављање тих послова.

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе следећа документа: биогра-
фију са адресом и контакт подацима, фотокопију личне 
карте, извод из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме); фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.) Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (радно искуство - предност ће имати 
кандидати са дужим радним искуством посебно у области 
одржавања хигијене у здравственим установама; стечено 
додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања 
школовања и сл.). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадров-
ска служба Клинике за стоматологију Војводине. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења суда, не старије од 6 месеци) и уверење да 
кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија 
уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци). 
Уколико изабрани кандидат не достави наведене докумен-
те у остављеном року са њим се неће закључити уговор о 
раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос на одређено време”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/563-517

Спремач/ица
за рад у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, за рад у Служби за 
обављање заједничких послова, Одсек 

техничких и других послова, на одређено 
време, због повећаног обима посла а најдуже 

до 24 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са кандидати треба да испуњава и посебне услове: основно 
образовање. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас; кратку биографију; извод из матичне књиге 
рођених / венчаних; уверење о држављанству; диплому 
или уверења о завршеној основној школи. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Кадровска служба ДЗ. Опис послова 
дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Параћин. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као 
и документа којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу ДЗ Параћин или послати на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
радно место спремач / спремачица“. Докази о испуњености 

услова за заснивање радног односа подносе се у неове-
реним копијама. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања на сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије и публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвоље-
не, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и 
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се обратити на 
телефон 035/563-517.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца. Заинтересовани кандидати подносе следећу 
документацију: пријаву са кратком биографију, адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме).

Медицинска сестра – техничар
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, здравствене струке, смер 
општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски; стручни 
испит; лиценца. Заинтересовани кандидати подносе сле-
дећу документацију: пријаву са кратком биографију, адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о завршеној средњој медицинској школи; ове-
рену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе; оверену фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме).

Спремач/ица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: пријаву са кратком биографију, адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о завршеној основној школи; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Оглас ће бити објављен и на web 
сајту Министарства здравља РС, web сајту и огласној табли 
ОБ Прокупље. Пријаве се достављају искључиво поштом 
у затвореним ковертама са назнаком пријава на конкурс, 
на горе наведену адресу. Неблаговремена пријава се неће 
разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са 
назнаком датума када је примљена. Пријава са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85
тел. 0230/811-52

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: завршену средњу 
медицинску школу (IV степен стручне спреме), поло-
жен стручни испит, лиценцу за рад. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове прописане законом. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; фотокопија личне карте, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења 
о упису о комору. Рок за пријављивање на јавни оглас је 
8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање, на званичној веб страници 
Министарства здравља Републике Србије и на веб страни-
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ци ДЗ Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да при-
ликом заснивања радног односа достави лекарско уверење 
о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом 
слати на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс - не 
отварати”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 25.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости за радно место струковни 
фармацеутски техничар / техничар јединичне расподеле 
лекова за потребе Ургентног центра, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, пробни рад од 3 
месеца, 1 извршилац.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

1) Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима 

посла

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, повре-
де и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принци-
па и процедура савремене медицине, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништва на свом 
подручју и осигурава податке за потребе здравствене ста-
тистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи 
мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне 
активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; ради у превентивним савето-
валиштима; организује и спроводи прописане систематске, 
циљане и скрининг прегледе; организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења осигураног лица, указује хитну 
медицинску помоћ, упућује осигурано лице на амбулантно- 
специјалистичке прегледе у установи или на секундарни и 
терцијарни ниво, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, прописује лекове и медицин-
ска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких 
помагала, сарађује са Поливалентном патронажном служ-
бом, спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља, учествује у изради и евалуацији плана рада у својој 
служби, води прописану медицинску документацију и еви-
денцију, одређује дужину привремене спречености за рад 
због болести или повреде осигураника, шаље на процену 
здравственог стању осигураног лица и упућује осигурано 
лице на оцену радне способности, по потреби иде у кућне 
посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Посебна знања и вештине: рад на рачунару. Услови рада: 
предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља 
Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз пријаву 
поднети краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену копију дипломе медицинског факултета или 
уверења о завршеном медицинском факултету, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал 
или оверену копију лиценце и решење о упису у лекарс-
ку комору, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фото-
копије уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе.

2) Доктор медицине
на одређено време због замене запосленог 

који је на дужем боловању

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, повре-
де и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принци-
па и процедура савремене медицине, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништва на свом 
подручју и осигурава податке за потребе здравствене ста-
тистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи 
мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне 
активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и 
организацијама у заједници; ради у превентивним савето-
валиштима; организује и спроводи прописане систематске, 
циљане и скрининг прегледе; организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења осигураног лица. указује хитну 
медицинску помоћ, упућује осигурано лице на амбулантно- 
специјалистичке прегледе у установи или на секундарни и 
терцијарни ниво, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, прописује лекове и медицин-
ска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких 
помагала, сарађује са Поливалентном патронажном служ-
бом, спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља, учествује у изради и евалуацији плана рада у својој 
служби, води прописану медицинску документацију и еви-
денцију, одређује дужину привремене спречености за рад 
због болести или повреде осигураника, шаље на процену 
здравственог стању осигураног лица и упућује осигурано 
лице на оцену радне способности, по потреби иде у кућне 
посете.

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Посебна знања и вештине: рад на рачунару Услови рада: 
предвиђени Законом о раду РС, Статутом Дома здравља 
Петровац на Млави и осталим општим актима. Уз пријаву 
поднети краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену копију дипломе медицинског факултета или 
уверења о завршеном медицинском факултету, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал 
или оверену копију лиценце и решење о упису у лекарс-
ку комору, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фото-
копије уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. 

ОСТАЛО: пријаве слати у затвореним ковертама на горе 
наведену адресу или доставити лично у Правну службу ДЗ 
Петровац на Млави са назнаком „За оглас за пријем у радни 
однос под редним броје 1 или 2“. Непотпуне, неблаговре-
мене и преурањене пријаве неће се узети у разматрање. 
Трајање конкурса: 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
на одређено време до две године ради замене 

доктора који је на специјализацији

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни 
испит; да је држављанин Републике Србије. Опис послова: 
као у Правилнику о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересовани кан-
дидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; копију личне карте; уврење о 
држављанству (не старије од шест месеци); оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као 
и документа којима се доказује испуњеност услова огла-
са (оверене фотокопије), достављају се на горе наведе-
ну адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Помоћни радник на нези болесника на 
осталим болничким одељењима - радник 

на транспорту пацијената
пробни рад од 3 месеца

Опис посла: обавља све физичке послове око збрињавања 
пацијената и ради у одговарајућој смени, према распоре-
ду, преноси пацијенте ван болнице, а по потреби и унутар 
болнице, води до тоалета, помаже у храњењу старијих 
пацијената, по потреби ради и друге послове по налогу 
главне сестре службе Дневне болнице.

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе 
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се прима, потврда да се против лица 
не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу: Специјална болница за церебралну 
парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а 
- Правна служба. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање “Послови”.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ 
И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И 

ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића старијег 6а

тел. 011/2658-355

Магистар фармације - шеф болничке 
апотеке

на одређено време, у Болничкој апотеци 
Клинике за неурологију и психијатрију за 

децу и омладину

УСЛОВИ: кандидат треба да: има високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да је положио стручни 
испит пред комисијом Министарства здравља РС; да посе-
дује лиценцу издату од надлежне коморе, односно решење 
о упису у именик надлежне коморе најмање шест месе-
ци радног искуства у звању магистар фармације; да није 
осуђиван; да се против њега не води кривични поступак и 
да није подигнута оптужница нити покренута истрага. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе: кратку 
биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефо-
ном и e-mail адресом и следећу документацију у неовере-
ним фотокопијама: диплома (уверење) о стеченом високом 
образовању уверење (потврду) о положеном стручном 
испиту пред комисијом Министарства здравља РС; лицен-
цу издату од надлежне коморе, односно решење о упису у 
именик надлежне коморе; доказ о радном искуству (радна 
књижица или уговор о раду или уговор о радном ангажо-
вању ван радног односа или потврда о раду у радном одно-
су или потврда о радном ангажовању ван радног односа 
или други доказ о стеченом радном искуству) читач личне 
карте или фотокопију личне карте; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (трајни документ); извод из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на презиме које 
је кандидат променио приликом склапања брака); уверење 
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); уве-
рење да се против кандидата не води кривични поступак и 
да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага 
(не старије од 6 месеци). Пријаве слати на наведену адресу 
Клинике, са назнаком “За оглас и навођењем радног мес-
та за који се конкурише” или лично доставити у Одељење 
правних, кадровских и администартивних послова Клини-
ке, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Приложе-
на конкурсна документација неће се враћати кандидатима. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Одељење правних, кадров-
ских и административних послова Клинике за неурологију и 

Медицина
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психијатрију за децу и омладину. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Кандидати који су дос-
тавили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
о раду, просечна оцена у току школовања, додатно обра-
зовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, 
итд.). Кандидати ће о избору бити обавештени писаним 
путем у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву 
кандидата. Приликом заснивања радног односа изабрани 
кандидат је дужан да достави, у оригиналу или овереној 
фотокопији (оверене код јавног бележника) све напред 
наведено и пре заснивања радног односа изабрани канди-
дат је дужан да достави и фотокопију нечиповане личне 
карте или очитану чиповану личну карту. Пре ступања на 
рад изабрани кандидат је дужан да достави фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац). Уговор о раду 
са изабраним кандидатом биће закључен по достављању 
докумената у оригиналу или овереној фотокопији.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

за потребе Одсека за књиговодствено-
финансијске послове са магацином, на 
одређено време по основу замене, до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова; знање рада на рачунару; најмање 3 
године радног искуства. Кандидат је дужан да достави: крат-
ку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипло-
ме о завршеном образовању; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за потребе Одсека за општу радиологију, 
на одређено време по основу замене, до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: високо образовање / виши радиолошки техни-
чар; најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању; 
положен стручни испит; лиценца. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потвр-
де о волонтирању, потврде о обављеном радо од стране 
начелника служби здравствених установа на меморандуму, 
времену проведеном на раду и оценама рада кандидата, 
уколико их кандидат поседује. 

ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16

Дипломирани фармацеут – медицински 
биохемичар

Опис посла: изводи биохемијске и хематолошке анали-
зе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга, о 
чему води прописану медицинску документацију; обавља 
контролу поступка пријема пацијената и/или биолошког 
материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испи-
тивања; учествује у процесу испитивања и одговоран је за 
тачност испитивања и све резултате лабораторијских испи-
тивања; валидује лабораторијски извештај о испитивању 
процењујући међусобну усклађеност добијених подата-
ка, извештај верификују својим потписом; обавља надзор 
и контролу над реагансима и одговара за подешавање и 

правилно руковање опремом која се користи у поступку 
испитивања; организовање и праћење валидације метода 
испитивања параметара према захтевима стандарда СРПС 
ИСО/ИЕЦ 17025; непосредна одговорност за интерну кон-
тролу и верификацију перформанси опреме у складу са 
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; врши припре-
му реагенаса и других раствора потребних за рад; спрово-
ди унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској 
дијагностици; врши контролу и калибрацију лаборато-
ријских апарата; израђује стандардне криве и стандардне 
растворе; даје стручна упутства лаборантима и врши кон-
тролу њиховог рада.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. 
године; на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године до 7. октобра 2017. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити / радно искуство: струч-
ни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. Уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, 
и докази о испуњености тражених услова конкурса у нео-
вереним фотокопијама (диплома, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству. Прија-
ве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода 
за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 
16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери 
знања. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Податке прикупља и податке обрађује Правна служба 
Завода за биоциде и медицинску екологију. Кандидат који 
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима.
 

Здравствени сарадник у лабораторији
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање патогена 
у биолошком материјалу, врши узорковање материјала и 
обавља послове микробиолошке и молекуларне анализе на 
терену и у лабораторији, контролише биолошки материјал 
узет / донет за рад, врши припрему реагенаса потребних за 
рад, спровођење метода свих микробиолошко-молекулар-
них параметара у Одсеку за микробиолошка и молекуларна 
испитивања који су обухваћени лабораторијским активнос-
тима, формирање радних записа у поступку испитивања и 
формирање извештаја о испитивању, реализација вали-
дације метода испитивања микробиолошко-молекуларних 
параметара према захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 
и планом, непосредна одговорност за интерну контролу и 
верификацију перформанси опреме у складу са захтевима 
стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 према плану, обезбеђује поуз-
даност и тачност поступака испитивања која се обављају 
у Одсеку за микробиолошка и молекуларна испитивања у 
свом домену рада, обезбеђује следљивост мерења у Одсеку 
за микробиолошка и молекуларна испитивања у свом доме-
ну рада, обезбеђује поверење у квалитет резултата испити-
вања у свом домену рада, активно учешће у примени и уна-
пређењу документационог система менаџмента у складу са 
захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 у свом домену рада, 
израђује стручне анализе, извештаје и мишљења, истра-
живања у реализацији програмских активности, писање, 
објављивање и излагање радова на стручним и научним 
скуповима, учествује у пословима мониторинга и сузбијању 
штетних организама, примена документационог систе-
ма према усвојеним стандардима ИСО 9001, ИСО 140 01, 
ИСО 45001, ИСО 27001 у свом домену рада, друге техничке 
активности према додељеним одговорностима и овлашће-
нима надлежног руководиоца.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије) из научне области техничко-технолошких наука 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додат-
на знања / испити / радно искуство: положен курс за рад 
са биоцидима, познавање рада на опреми у лабораторији, 
познавање технолошких процеса. Радни однос се заснива 
на неодређено време. Уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, 
и докази о испуњености тражених услова конкурса у нео-
вереним фотокопијама (диплома, сертификат о обучености 
за рад са биоцидима). Пријаве са траженим прилозима се 
достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску еко-
логију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарни-

цу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа подлежу провери знања о познавању рада 
на опреми у лабораторији и о познавању технолошких про-
цеса производње биоцидних производа. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке 
обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску 
екологију. Кандидат који буде изабран дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Николе Пашића 1
тел. 034/504-522

Доктор медицине
за потребе Центра за хигијену и хуману 

екологију

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа јесу општи 
услови за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у Инсти-
туту за јавно здравље Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
оверене копије следећих докумената: Диплома о стеченом 
високом образовању: на интегрисаним академским студија-
ма медицине, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године.; на основним студија-
ма медицине у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; уверење / потврда о положеном стручном испиту; 
доказ о поседовању лиценце; уверење о држављанству рс; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са подацима (адреса, контакт телефон, e-mail 
адреса).

Хемијски техничар
за потребе Центра за хигијену и хуману 
екологију, Одељење санитарне хемије

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа јесу општи 
услови за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у Инсти-
туту за јавно здравље Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
оверене копије следећих докумената: диплома о стеченом 
средњем образовању у трајању од четири године; уверење 
о држављанству рс; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са подацима (адреса, 
контакт телефон, e-mail адреса). 

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице). 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Институт за јавно здравље 
Крагујевац. Кандидати који испуњавају услове јавног огла-
са могу бити позвани на разговор уколико су потребне 
додатне информације које могу бити важне за доношење 
одлуке о пријему. Оглас се објављује на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и 
интернет страници Института за јавно здравље Крагујевац 
и у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Одлука о избору кандидата биће објављена на 
интернет страници Института за јавно здравље Крагујевац 
(www.izjzkg.rs). Телефон за контакт 034/504-522. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навес-
ти назив радног места)“ преко писарнице Института за јав-
но здравље Крагујевац или путем поште на горе наведену 
адресу.

Медицина



   |  Број 1030 | 08.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs30 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицинска сестра - техничар 
за потребе Центра за грудну хирургију, на 

одређено време због повећаног обима посла 
до 18 месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профила (iv сте-
пен); сведочанства за сваки завршен разред средњег обра-
зовања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интер-
нет страници Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на горе наведену адре-
су. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

Mедицинска сестра - техничар
за потребе Службе за анестезију и 

реаниматологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 

даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Клинике за неурологију, на 

одређено време до повратка запосленог са 
дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профила (VI сте-
пен); уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).Уколико иза-
брани кандидат не достави горенаведене документе у року 
наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће 
засновати радни однос.Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Клинике за кардиологију, на 

одређено време до повратка запосленог са 
дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: Дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профила (VI сте-
пен); Уверење о положеном стручном испиту; Уверење о 
држављанству РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); Кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; Дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 

чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву.

Струковни фармацеутски техничар / 
техничар јединичне расподеле лекова
за потребе Ургентног центра, на одређено 

време до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профила (VI сте-
пен); уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”. 

Медицинска сестра - техничар
за потребе Клинике за неурологију, на 

одређено време до повратка запосленог са 
дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефо-
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ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”. 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Николе Пашића 1
тел. 034/504-522

Медицинска сестра - техничар у јавном 
здрављу

за потребе Одсека за антирабичну заштиту, 
Центра за контролу и превенцију болести, на 

одређено време али не дуже од 24 месеца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа јесу општи 
услови за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова 
у Институту за јавно здравље Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе оверене копије следећих докумената: диплома 
о стеченом средњем образовању здравствене струке у 
трајању од четири године-смер медицинска сестра - тех-
ничар; уверење/потврда о положеном стручном испиту; 
доказ о поседовању лиценце; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са подацима (адреса, контакт телефон, 
e-mail адреса). Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Институт за јавно здравље Крагујевац. Кандидати који 
испуњавају услове јавног огласа могу бити позвани на 
разговор уколико су потребне додатне информације које 
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Оглас се објављује и на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије, огласној табли и интернет 
страници Института за јавно здравље Крагујевац.. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлу-
ка о избору кандидата биће објављена на интернет стра-
ници Института за јавно здравље Крагујевац (www.izjzkg.
rs). Телефон за контакт 034/504-522. Пријаве се подносе 
у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место (навести назив рад-
ног места)“ преко писарнице Института за јавно здравље 
Крагујевац или путем поште на горе наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време до 24 месеца, због 

повећаног обима посла, пробни рад од 3 
месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа документа: доказ 
о завршеном основном образовању; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Доктор медицине
за рад у Служби за пнеумофтизиологију, на 
одређено време на 6 месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1степен; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Опис послова: према Правил-
нику о организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац. Заинтересовани кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме); оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног 
органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Иза-
брани кандидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За 
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом а на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове (обрачун 

зарада)
Служба за правне и економско-финансијске 

послове, Одељење за економско-финансијске 
послове, на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене, до њеног 

повратка на рад

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
средње образовање, IV степен стручне спреме, економ-
ско-финансијске струке; знање рада на рачунару. Опис 
послова: утврђен Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Крушевац. Канди-
дати достављају: пријаву на оглас у којој наводе за које 
радно место се пријављују; кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; фотокопију личне карте. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих 
разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучује директор. О коначном избору кандида-
та одлучује директор. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведени документ у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби микробиолошке 

дијагностике, на одређено време на 6 месеци, 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. 

2. Доктор медицине
за рад на Одељењу за инфективне болести у 
Служби за инфективне и кожне болести, на 
одређено време на 6 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); 
оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За 
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом а на горе наведену адресу. 
Опис послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине, специјалиста 
неурологије / специјалиста 

неуропсихијатрије
на одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: VII/2 степен школске спреме; положен специја-
листички испит из области неурологије / неуропсихијатрије; 
важећа лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету; уверење о поло-
женом специјалистичком испиту; уверење о положеном 
државном испиту; важећу лиценцу; биографију са адресом 
и контак телефон.

Доктор медицине, специјалиста 
анестезиологије са реанимацијом

на одређено време због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: VII/2 степен школске спреме; положен специја-
листички испит из области анестезиологије са реанима-
цијом; важећа лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; уверење о 
положеном специјалистичком испиту; уверење о положеном 
државном испиту; важећу лиценцу; биографију са адресом 
и контакт телефон. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на 
адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

1. Доктор медицине
у Одељењу за давалаштво крви Службе за 
прикупљање крви, тестирање, производњу 

продуката од крви и дијагностичких 
средстава, на одређено време до 6 месеци 

због повећаног обима посла

Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних 
давалаца крви у Заводу и на терену, збрињава нежељене 
реакције код давалаца крви, организује и руководи радом 
мобилне екипе на терену, стара се о стручном и савесном 
раду екипе, учествује у реализацији програма прикупљања 
крви, води прописани здравствену документацију и евиден-
цију, учествује у изради документације ИМС-а, сарађује са 
организаторима акција прикупљања крви и медијима на 
терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донор-
ске аферезне процедуре, обавља и друге послове из дело-
круга рада Одељења за давалаштво крви.

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, положен стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија 
дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, 
Фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
личне карте, кратка биографија (ЦВ), доказ о радном искуству 
у виду уверења / потврде послодавца, фотокопија уговора о 
раду, радне књижице и сл.

2. Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе за 
прикупљање крви, тестирање, производњу 

продуката од крви и дијагностичких 
средстава, на одређено време до 3 месеца 

због повећаног обима посла

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и 
материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води рачу-
на о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељ-
но, месечно одржавање), а према упутствима произвођача, 
учествује у вођењу прописане документације, учествује у 

изради периодичних извештаја, учествује у изради доку-
ментације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколи-
ко постоји потреба за изменом процеса рада, води рачуна 
о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и 
очувању животне средине, врши пријем добровољних дава-
лаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони 
систем у заводу и на терену, помаже ДДК у попуњавању 
упитника у Заводу и на терену, врши тест контроле хемог-
лобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвногру-
пну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у 
Заводу и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима 
узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на 
терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања 
крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежеље-
них реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке 
узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну 
листу, доставља узете јединице крви лабораторији за про-
изводњу продуката од крви, уз спроводну листу, обавља 
и друге послове из делокруга рада техничара IV степена 
трансфузијског смера сходно потребама Завода, за свој рад 
одговара главном техничару Одељења, главном техничару 
Службе, шефу Одељења, начелнику Службе, главном тех-
ничару завода и директору Завода.

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: средња струч-
на спрема, завршена средња медицинска школа образо-
вног профила - медицински техничар или лабораторијски 
техничар, стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци рад-
ног искуства на тим или сличним пословима. Потребна 
документација: пријава на оглас, фотокопија дипломе / 
уверења о завршеној средњој медицинској школи лабора-
торијског или општег смера, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне кар-
те, кратка биографија (ЦВ), доказ о радном искуству у виду 
уверења / потврде послодавца, фотокопије уговора о раду, 
радне књижице и др.

3. Спремач/ица
просторија у којима се пружају здравствене 
услуге, на одређено време до 3 месеца због 

повећаног обима посла

Опис послова: врши припрему материјала потребног за 
рад, води рачуна о исправности средстава за рад и о томе 
извештава главног техничара Завода, води периодичне 
извештаје о средствима потребним за рад и доставља их 
начелнику Службе, обавља послове одржавања хигијене у 
свим просторијама Завода и око Завода (главни и споредни 
улаз Завода и део паркинг простора код споредног улаза), 
рукује отпадом и биохазардним материјалом (према рад-
ном упутству) и исти одлаже на за то предвиђено место, 
обавља курирске послове, обавља и друге послове према 
стручној спреми сходно потребама Завода, врши требо-
вање материјала и води евиденцију материјала за одр-
жавање чистоће, ради и друге послове који проистичу из 
послова чишћења просторија по потреби обавља послове 
сервирке и послове перача рубља пеглара.

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: основно обра-
зовање, радно искуство на тим пословима у трајању од 
најмање 6 месеци. Потребна документација: фотокопија 
сведочанства о завршеној основној школи, фотокопија 
уверења о здравственој способности не старије од 6 (шест) 
месеци, фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија личне карте, кратка биографија (ЦВ), доказ о 
радном искуству. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања јавног огласа у огласним новинама “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен 
и на web сајту Министарства здравља Републике Србије и 
web сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се 
подносе путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви 
Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21112 Нови Сад, са назна-
ком “За оглас” или непосредно управи Завода за трансфу-
зију крви Војводине сваког радног дана од 8 до 14 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

e-mail: zavoduzice@mts.rs

Директор
на период од 4 године

Опис послова: организује и руководи процесом рада, одго-
воран је за благовремено и квалитетно пружање здравс-
твене заштите испровођење унутрашње провере квали-
тета стручног рада здравствених радника и здравствених 

сарадника, стара се о законитости рада Завода за јавно 
здравље и одговоран је за законитост рада Завода за јав-
но здравље, одлучује о правима и обавезама запослених 
из радног односа у складу сазаконом и општим актима, 
одлучује о закључењу свих врста уговора са правним и 
физичким лицима изделатности Завода за јавно здравље и 
других уговора у функцији пословања, осим уговора за које 
је по прописима предвиђено да су у надлежности Управног 
одбора, одговоран је за извршење финансијског плана и 
плана рада у складу са законом, предлаже Акт о организа-
цији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље, 
који доноси Управни одбор, доноси одлуке о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника, одговоран је за извршење суд-
ских одлука, одлука Управног одбора, аката и налога Над-
зорног одбора, инспекцијских и других законом овлашће-
них органа, утврђује начин организовања и спровођења 
здравствене заштите за време штрајка у складу са законом, 
именује Етички одбор Завода за јавно здравље и Комисију 
за унапређење квалитета рада Завода за јавно здравље, 
подноси Управном одбору шестомесечни и годишњи 
извештај о систему менаџмента квалитетом Завода за јавно 
здравље, подноси Управном одбору писмени тромесечни 
извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу 
финансијског плана, односно шестомесечни извештај о 
пословању Завода за јавно здравље, врши и друге послове 
предвиђене законом и другим прописима, овим Статутом и 
другим општим актима Завода за јавно здравље. 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописа-
не Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС” бр. 
25/2019) и Статутом Завода за јавно здравље Ужице и то: 
1) да је доктор медицине специјалиста једне од грана меди-
цине из делатности Завода за јавно здравље, или има висо-
ко образовање из области правних, економских, односно 
организационих наука, на академским мастер студијама, у 
складу са законом којим се уређује високо образовање; 2) 
да има завршену акредитовану едукацију из области здрав-
ственог менаџмента; 3) да има најмање пет година радног 
искуства као руководилац здравствене установе; односно 
руководилац организационе јединице у здравственој уста-
нови; 4) да није осуђиван, односно против којег се не води 
истрага, односно против којег нијеподигнута оптужница 
за кривично дело утврђено законом којим се уређујеор-
ганизација и надлежност државних органа у сузбијању 
организованог криминала, корупције и других посебно 
тешких кривичних дела, односно које није правноснажном 
судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело 
на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за 
кривично дело против здравља људи, односно којем није 
правноснажном судском одлуком изречена мера безбед-
ности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно 
психијатријско лечење и чување у здравственој устано-
ви, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавез-
но лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, 
односно забрана вршења позива, делатности и дужности 
због које не може обављати дужност директора; 5) да није 
члан органа политичке странке. 

ОСТАЛО: уз писану пријаву на јавни конкурс за директора, 
учесник јавног конкурса прилаже следеће доказе: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству, уве-
рење о промени презимена, односно извод из матичне 
књиге венчаних, уколико је кандидат променио презиме; 
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним академским студијама у 
трајању од најмање четири године из области правних, еко-
номских односно организационих наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, односно о завршеним студијама другог степена (мастер 
академским студијама) у обиму од најмање 300 ЕСПБ из 
области правних, економских односно организационих нау-
ка по пропису који је уређивао високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о завршеној специјализацији; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оригинал или оверену фотокопију лиценце; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о завршеној акре-
дитованој едукацији из области здравственог менаџмента; 
потврду о радном стажу из области здравствене заштите; 
потврду о радном искуству као руководиоца здравствене 
установе, односно руководиоца организационе јединице у 
здравственој установи; доказ о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци); својеручно пот-
писану и оверену изјаву кандидата, дату подматеријалном 
и кривичном одговорношћу да није члан органа политичке 
странке; својеручно потписану и оверену изјаву кандидата, 
дату под материјалном и кривичном одговорношћу о непо-
стојању сукоба јавног иприватног интереса у смислу чл. 113 
став 6 Закона о здравственој заштити 16 кратку радну и 
стручну биографију. Изборни поступак се спроводи само 
међу кандидатима који испуњавају услове за рад на рад-
ном месту директора. У изборном поступку за директора 
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управни одбор оцењује стручне оспособљености, знања и 
вештине кандидата наведене у огласу увидом у доказе уз 
поднету пријаву на јавни конкурс као и обављањем усме-
ног разговора са свим кандидатима међу којима се спрово-
ди изборни поступак. Кандидатима међу којима се спрово-
ди изборни поступак за директора доставиће се писмено 
обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, а нај-
мање пет радних дана пре отпочињања изборног поступ-
ка. За кандидата који се не одазове позиву да учествује у 
изборном поступку, сматраће се да је одустао од поднете 
пријаве. Пријаве на конкурс, са наведеним прилозима, 
достављају се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора- не отварати” непосредном пре-
дајом или путем поште, на адресу: Завод за јавно здравље 
Ужице, 31000 Ужице, Улица др Веселина Маринковића 4, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Пријавом на овај оглас кандидати 
дају своју сагласност за обраду података о личности у свр-
ху избора за пријем по објављеном конкурсу, те се подаци 
нећек ористити у друге сврхе. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу је Јасна Тасић, дипл. прав-
ник, контакт телефон 031/563-150, локал 115.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, за потребе Службе ортопедије 

и трауматологије, на одређено време до 
повратка привремено одсутне запослене са 

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлежну комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове (писарни-
ца), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “ Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, за 
потребе Службе за унутрашње болести 

Одсека опште кардиологије, на одређено 
време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлежну комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове (писарни-
ца), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “ Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра – техничар
у гинекологији и акушерству, за потребе 

Одсека за дијагностику и лечење стерилитета 
са ендокринологијом и биомедицински 

потпомогнутом оплодњом у саставу Службе 
за гинекологију и акушерство, на одређено 

време до шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа гинеколошко-акушерског смера; положен стручни 
испит; лиценца или решење о упису у надлежну комору. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фоткопију важеће лиценце за рад или решење о упи-

су у надлежну комору; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваље-
во, са назнаком: “ Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Доктор медицине
за потребе Службе анестезију са 

реаниматологијом, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

до повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на осно-
вим студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца или решење 
о упису у надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце 
за рад или решење о упису у надлежну комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “ Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

                   Здравство и социјална заштита
                  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 2

Стручни радник на пословима 
социјалног рада - водитељ случаја

пробни рад од шест месеци

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; општа здравстве-
на способност за заснивање радног односа; високо образо-
вање: на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је урђивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; образовни профил: дипломира-
ни социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог, 
андрагог; знање рада на рачунару; најмање једна година 
радног искуства на основним стручним пословима у социјал-
ној заштити у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите; завршена обука по акредитованом про-
граму за водитеља случаја и лиценца за обављање посло-
ва, у складу са законом којим се уређује социјална заштита 
и прописима донетим на основу закона. Уз пријаву достави-
ти потребну документацију: очитану личну карту; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
или уверења о стеченом високом образовању; лекарско уве-
рење о здравственој способности (не старије од шест месеци); 
потврду о радном искуству на основним стручним пословима 
у социјалној заштити и о завршеној обуци по акредитованом 
програму за водитеља случаја; лиценцу за обављање основ-
них стручних послова, у складу са законом којим се уређује 
социјална заштита и прописима донетим на основу закона; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за обављање послова у државним органима 
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це) - не старије од шест месеци; уверење да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда) - не старија од шест месеци. Сви 
поднети докази морају бити у оргиналу или фотокопије ове-
рене од надлежног органа. 

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; општа здрав-
ствена способност за заснивање радног односа; високо 
образовање: на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је урђивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; образовни про-

фил: дипломирани економиста; знање рада на рачунару; 
најмање пет година радног искуства. Уз пријаву достави-
ти потребну документацију: очитану личну карту; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
или уверења о стеченом високом образовању; лекарско 
уверење о здравственој способности (не старије од шест 
месеци); потврду о радном искуству; уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за обављање послова у државним органима (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице) - не 
старије од шест месеци; уверење да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда) - не старија од шест месеци. Сви 
поднети докази морају бити у оргиналу или фотокопије 
оверене од надлежног органа. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе 
за запошљавање “Послови”. Пријаве се достављају путем 
поште (препоручено) на адресу: Центар за социјални рад 
Горњи Милановац, 32300 Горњи Милановац, Иве Лоле Риба-
ра 2, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
____ (навести радно место за које се конкурише)“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

И ГОЛУБАЦ
12220 Велико Градиште, Сарајевска 2

тел. 012/662-955
velikogradiste.csr@minrzs.gov.rs

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводстве послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и следеће посебне услове: да је држављанин Републике 
Србије, да има високо образовање на студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ по прописима који уређују високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропи-
сима до 10.09.2005. године; (дипломирани економиста), да 
има најмање 1 годину радног искуства, да има знање рада 
на рачунару. Докази који се прилажу: потписана пријава 
са радном биографијом; очитана лична карта, извод из 
матичне књиге рођених, уверења о држављанству, оверен 
препис дипломе; уверење о претходном радном искуству; 
уверење из суда да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у државним органима, 
уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
у трајању од шест месеци или дуже, лекарско уверење. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву и тражену документацију доставити у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, на горе навеедену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас”.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА 
“АНДРЕА”

11000 Беград, Емила Затопека 1
тел. 060/3223-606

e-mail: dimicjovica@yahoo.com

Социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјал-
ни рандик или мастер социјални радник; лиценца за 
обављање основних стручних послова социјалне заштите.

Физиотерапеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, струковни физи-
отерапеут, физиотерапеут или физиотерапеутска сестра. 
стручни испит за здравствене раднике.

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном звању; 
стручни испит за здравствене раднике.

Неговатељица
4 извршиоца

УСЛОВИ: I-III степена стручне спреме.

ОСТАЛО: Слање пријава на имејл: e-mail: dimicjovica@
yahoo.com или звати на телефон број 060/3223-606. Место 
рада Земун.

Медицина / Здравство и социјална заштита
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УСТАНОВА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

„СОЛИДАРНОСТ”
22400 Рума, Железничка 28

тел. 022/474-281
e-mail: solidarnost@ruma.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; стечено високо 
образовање: високо образовање у обиму од најмање 240 
ЕСПБ по закону о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. 
закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
– др. закон), односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по Закону о високом образовању који 
је важио до 2005. године, као и одговарајући академски 
односно струковни назив у области правних, економских, 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких, психо-
лошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука; 
најмање 5 година радног искуства са високом стручном 
спремом. Кандидати достављају следећу документацију 
(не старију од 6 месеци): пријаву (својеручно потписану); 
копију или очитану личну карту; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; доказ о стеченом радном искуству; уверење да 
нису осуђивани безусловно на 6 месеци за дела за која се 
гони по службеној дужности; уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак односно да није поднет 
захтев за спровођење истраге или одређених истражних 
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог 
за кривична дела за која се гоњењем преузима по службе-
ној дужности; ЦВ - радну биографију; програм рада за ман-
датни период. Пријаве кандидата са потребном докумен-
тацијом подносе се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу Националне службе за запошљавање 
„Послови”, Управном одбору Установе „Солидарност” Рума, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора”, на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс неће се разматрати.

ELITE HOME STAR DOO
11280 Прогар, Владе Обрадовића Каменог 145

тел. 064/8352-951
e-mail: elitehomestar@gmail.com

Социјални радник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, знање рада на рачунару (MS Office), поседовање 
лиценце. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 116
тел. 037/420-390

1. Кувар
Опис послова: самостално припрема све врсте јела по 
јеловнику и нормативима исхране и то: хладна предјела, 
супе, чорбе, рибу, готова јела, разна печења, варива, сала-
те, слаткише, и слично и одговоран је за припремљена 
јела; припрема и обликује све врсте посластица; контро-
лише исправност намирница; утврђује потребне количине 
намирница на основу норматива и резервација и саставља 
листу за набавку намирница; контролише квалитет при-
премљеног јела; сервира јела; припрема јеловник; спро-
води ХАЦЦП систем и поштује правила добре хигијенске 
праксе и одговоран је за спровођење ХАЦЦП система и 
поштовање правила; одговара за правилно коришћење 
електричних уређаја, као и прибора за рад; проверава 
исправност намирница ако их прима за даљу обраду да не 
би дошло до употребе неисправних намирница и одговоран 
је за исправност намирница; врши утрошак материјала по 
нормативу и одговоран је за утрошак по нормативу одго-
вара за квалитет и квантитет припремљених јела; врши 
обраду намирница са радницима кухиње, по налогу главног 
кувара и одговоран је за извршавање налога; у одсуству 
главног кувара, одговара за квалитет, квантитет и благо-
временост издавања оброка, као и слање оброка; врши 
економичан утрошак намирница, електричне енергије и 
плина и одговоран је за економичност у припреми; рад 
се обавља у сменама; ради на припремању и обликовању 

свих врста посластица по јеловнику и нормативима исхране 
и одговоран је за припремљене посластице; требује робу за 
посластичарницу и одговоран је за извршено требовање; 
врши утрошак материјала по нормативу и одговоран је за 
утрошак по нормативу; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца и одговоран је за благовремено 
извршавање налога.
УСЛОВИ: стечено средње образовање, IV или III степен 
стручне спреме у области угоститељства и туризма, смер 
кувар. Поред општих услова, предвиђених законом, канди-
дат треба да испуњава и посебне услове: радно искуство 
минимум 6 месеци на истим или сличним пословима.

2. Портир
Опис послова: контролише улазак и излазак лица и евиден-
тира посете, води књиге евиденција, обезбеђује објекат, 
запослене и друга лица, спроводи стални надзор над објек-
том, врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објек-
ту, прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са 
собом, контролише и надзире рад техничких система обез-
беђења, ради у складу са Правилником о физичко-технич-
ком обезбеђењу лица, имовине, пословања и осигурања, 
врши редовно обилазак објеката и одговоран је за редов-
но вршење обиласка, врши обезбеђење магацина, машина 
и уређаја и опреме у објектима од уништења, оштећења, 
крађе и сличних штетних дејстава и одговоран је за обез-
беђење, врши обезбеђење имовине Установе и лица и одго-
воран је за благовременост у реакцији на позив запослених, 
корисника или других лица у случају потенцијалне опас-
ности по живот или имовину лица или Установе, стара се 
о спровођењу одлуке о кућном реду и одговоран је за њено 
спровођење, врши контролу уласка и изласка лица у објекат, 
односно из објекта, односно лица која не бораве у Установи 
и одговоран је за ефикасност контроле као и за вођење еви-
денције посетилаца, непознатим, непозваним и неовлашће-
ним лицима забрањује приступ у круг и радне просторије 
Установе, спречава незаконито изношење материјалних 
добара Установе и о утврђеном покушају обавештава руко-
водиоца, евидентира улазак и излазак свих саобраћајних 
средстава Установе, по налогу руководиоца удаљава са рада 
и из круга Установе запосленог или треће лице које је под 
утицајем алкохола, опијата или другог наркотичког средства, 
обавезно обилази споредне делове објекта и одговоран је за 
обилазак и контролу, даје странкама основне информације о 
услугама које пружа Установа и прослеђује странке надлеж-
ном запосленом у зависности од тражене информације или 
услуге, прима и евидентира информације о кваровима у 
просторијама и прослеђује у писменој форми руководио-
цу служби Установе и одговоран је за благовремено дос-
тављање података, у случају ургентне потребе тј. квара ван 
радног времена, дужан је да изврши затварање вентила или 
искључење осигурача и обавести руководиоца, свакодневно, 
у дневнику догађаја, подноси извештај о променама и пре-
дузетим мерама и одговоран је за ажурно вођење евиден-
ције, рад се обавља у сменама, стара се да се лица која нису 
корисници Установе, посета или запослени приликом уласка 
у објекат не задржавају непотребно у простору објекта и не 
ремете ред и мир и одговоран је за исто, стара се о томе да 
у кругу објекта Установе нема трећих лица и одговоран је 
за предузимање мера у таквим случајевима (што подразу-
мева упозорење тим лицима да одмах напусте круг објекта, 
и позивање надлежних служби или органа), по налогу врши 
контролу и преглед торби, цегера и другог пртљага, као и 
аутомобила паркираних унутар домова, запослених и трећих 
лица, ради спречавања крађе односно откривања крађе или 
других дела и о истом саставља извештај у писаној форми и 
исти доставља руковoдиоцу и одговоран је за благовремено 
поступање по налогу, уношење података у извештај као и 
за благовремено достављање извештаја, у случају времен-
ских неприлика ангажује се на отклањању истих (поплаве, 
снег и др).
УСЛОВИ: стечено средње образовање, III или IV степен 
стручне спреме; да се против њега не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности; да није кажњаван за 
прекршај против јавног реда и мира; уверење надлежне 
здравствене институције о психофизичкој спососбности 
за вршење послова службеника обезбеђења, без ношења 
оружја. Поред општих услова, предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове: радно искуство 
минимум 6 месеци у струци, уверење о положеном ватро-
гасном курсу, положен стручни испит (лиценца) за вршење 
послова обезбеђења, без ношења оржја у складу са Зако-
ном о приватном обезбеђењу, знање рада на рачунару.

3. Спремачица
3 извршиоца

Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и 
спровођења мера санитарно хигијенског режима, спрема 
и уређује собе и просторије за боравак корисника, пере и 
дезинфикује ноћне посуде, кревете, ноћне ормариће, гарде-
робне ормаре и прибор корисника и одговорна је за извр-

шену дезинфекцију, пријављује сва оштећења и кварове 
на инсталацијама, инвентару и опреми, прати стање зали-
ха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе 
одржавања чистоће, врши хигијенско одржавање подова, 
прозора, врата, намештаја, санитарних чворова и слично и 
одговоран је за хигијену унутрашњег простора, односи на 
прање и пеглање лични веш независних корисника, враћа 
исти и одговоран је за преузети веш, одржава хигијену ула-
за зграде, степеништа и лифтова и одговоран је за хигијену 
овог простора, врши свакодневно изношење смећа из соба и 
објеката и одговоран је за изношење смећа, правилно рукује 
електро уређајима с којима ради и одговоран је за правил-
ност руковања, врши поделу чисте постељине корисницима 
2 пута месечно, на објектима где нема неговатељског кадра 
и одговоран је за поделу постељине, требује потрошни 
материјал за одржавање хигијене и брине о утрошку истог и 
одговоран је за утрошак материјала, врши велико спремање 
просторија и одговоран је за велико спремање, учествује у 
преношењу лакших предмета и опреме, учествује у одржа-
вању дворишта, хигијене шеталишта, терена и и одговоран 
је за хигијену истих, рад се одвија у сменама, у поподнев-
ним сменама за свој рад одговорна је медицинској сестри/
техничару, обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца и одговоран је за благовремено извршавање 
налога.
УСЛОВИ: основно образовање, искуство у раду у здравстве-
ним установама, установама социјалне заштите са полу-
покретним и непокретним пацијентима на стационарном 
лечењу је предност. 
ОСТАЛО: општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније 
није престајао радни однос због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Као доказ о испуњености услова кан-
дидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт 
телефон; оверена копија дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми; доказ о радном искуству (радна књижи-
ца, или други доказ о радном искуству - уговори, решења, 
потврде и др.); извод из биометријске личне карте, однос-
но фотокопија личне карте; уверење суда да се против 
лица које конкурише не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности; уверење из МУП-а да лице није кажњавано 
за кривична дела која га чине неподобниом за обављање 
послова; доказ о општој здравственој способности - лекарско 
уверење (оргинал). Доказе из тачке 1, 2, 3, 4 кандидати дос-
тављају уз пријаву на конкурс а доказе из тачке 5 и 6 као и 
доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење 
(оригинал), доставиће само кандидати који буду изабрани. 
Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса 
биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса 
бити благовремено обавештени. Рок за подношење пријава 
кандидата на јавни конкурс је 15 дана и почиње и да тече 
од дана објављивања јавног конкурса у публикацији „Посло-
ви” и на званичној интернет страници Националне службе 
за запошљавање. Пријаве на конкурс шаљу се поштом или 
се подносе непосредно на адресу: Геронтолошки центар 
Крушевац, Косовска бр. 116, са назнаком „За јавни конкурс” 
или електронским путем на адресу: krusevacgc.ust@minrzs.
gov.rs. За давање обавештења о конкурсу задужена је Прав-
на служба Установе, телефон: 037/420-390 од 9.00 до 12.00 
часова радним данима.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ 
И УСВОЈЕЊЕ

24000 Суботица, Трг слободе 3/3

Референт за правне, кадровске 
и административне послове

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године 
- смер економски техничар, правно-биротехнички или гим-
назија, познавање рада на рачунару, други општи услови 
прописани законом.

Саветник за хранитељство
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и одговарајући академски односно 
стручни назив: социјални радник, психолог, педагог, андра-
гог, дефектолог и специјални педагог, најмање 1 (једна) 
година радног искуства у струци, у складу са прописима 
којима се уређује област социјалне заштите, познавање 
рада на рачунару, лиценца за обављање послова, у складу 
са законом којим се уређује социјална заштита и прописима 
донетим на основу закона.

Здравство и социјална заштита
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ОСТАЛО: рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити на адресу: Центар за породични смештај и 
усвојење Суботица, 24000 Суботица, Трг слободе 3/3, са наз-
наком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Обавезно навести све горе наведено 
у огласу. Пре доношења одлуке о пријему кандидати ће има-
ти проверу знања за обављање наведних послова.

                       Индустрија и грађевинарство

GP “STILL-NET”
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Светозара Марковића 225
тел. 013/333-311

Водоинсталатер
2 извршиоца

Опис посла: рад на постављању канализационих и водо-
водних цеви, постављање санитарија.

УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме; возачка доз-
вола Б категорије. Теренски рад. Јављање кандидата на 
телефон 013/333-311, лице за контакт: Сања Воленик.

GP “STILL-NET”
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Светозара Марковића 225
тел. 013/333-311

e-mail: office@imperialgroup.rs

Електричар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - електомеханичар, 
израђивач - монтер електонских производа, електомонтер 
- инсталатер или IV степен стручне спреме - електротехни-
чар енергетике, електротехничар електонике, електеротех-
ничар електомеханике; возачка дозвола Б категорије.

Молер
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Тесар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Армирач
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Стаклар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Зидар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: јављање кандидата на телефон 013/333-311, 
лице за контакт: Сања Воленик. Услови рада: теренски.

MARKO TRANS CARGO
ДОО БЕОГРАД
тел. 065/8400-901

Грађевински инжењер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, дипломирани грађе-
вински инжењер - смер нискоградња или хидроградња; 
пожељно радно искуство у области нискоградње или 
хидроградње; познавање рада на рачунару (Word, Excel 
AutoCad, Internet); поседовање лиценце 410, 412, 413 или 
414 Заинтересовани кандидати своју радну биографију 
треба да доставе на мејл: office@markotc.com, могу да се 
јаве лично послодавцу у Крагујевцу, адреса Саве Коваче-
вића 58А или могу да се јаве на контакт телефон: 065/84-
00-901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније 
до 31.03.2023.

Грађевински техничар нискоградње
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, грађевински техничар, 
смер - нискоградња; пожељно радно искуство; возачка 
дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару. Заин-
тересовани кандидати своју радну биографију треба да 
доставе на мејл: office@markotc.com, могу да се јаве лично 
у просторије послодавца у Крагујевцу, Улица Саве Коваче-
вића 58А или могу да се јаве на контакт телефон: 065/8400-
901, најкасније до 31.03.2023.

ФБС БЕТОЊЕРКА
18220 Алексинац, Момчила Поповића 262

Бетонирац
на одређено време

Опис посла: пуњење калупова арматуром и бетоном, као 
и чишћење истих.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Заин-
тересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: info@
fbsbetonjerka.com, јављају се на контакт телефон: 062/767-
356 или лично на адресу послодавца. Лице за контакт: Сто-
иљковић Предраг.

ПРОВАЛВЕС 2012 ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Цветна 18

тел. 063/425-125
e-mail: pro-valves@hotmail.com

Машинско браварски послови на 
вентилима
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, обрађивач метала, IV 
степен стручне спреме, универзални бравар или V степен 
стручне спреме; механичар, машиниста, машинбравар - 
специјалиста. Рад ван просторија послодавца. Трајање кон-
курса до 28.04.2023. године. Јављање кандидата телефон, 
013/331-441, 063/425-125, лице за контакт: Драган Секулић.

         Култура и информисање

ДОМ КУЛТУРЕ “РИПАЊ”
11232 Рипањ, Ерчанска 1

Директор
Опис послова: руководи и организује рад установе, извр-
шава одлуке Управног одбора установе, заступа устано-
ву, стара се о законитости рада установе, одговоран је за 
спровођење програма рада установе, одговоран је за мате-
ријално-финансијско пословање установе, и врши друге 
послове утврђене законом и Статутом установе. 

УСЛОВИ: право пријављивања на конкурс има свако заин-
тересовано лице које испуњава услове прописане чланом 
36 став 1 и 2. Закона о култури („Сл. гласник РС бр. 72/2009, 
13/2016 и 30/2016 – испр.”) и Статутом Дома културе 
„Рипањ” и то: 1. да има стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, 
односно стручне области у оквиру образовно-уметничког 
поља на основним академским студијама као и економ-
ско-правном у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, мастер на 
академским студијама, струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; 2. да има најмање пет година радног искуства 
у струци; 3. да као саставни део конкурсне документације 
приложи предлог програма рада и развоја установе; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да се против кан-
дидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности. Конкурсна пријава за 
избор кандидата за директора треба да садржи: оверену 
копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
оверену копију радне књижице или потврду послодавца; 
потврду послодавца, оверену копију решења или угово-
ра о заснивању радног односа којом се потврђује рад на 
пројектима у области културе, у области претежне делат-
ности установе и др.; биографију кандидата која мора да 
садржи елементе који доказују стручност, допунска знања 
и способности, са кратким прегледом остварених резултата 
у раду; уверење да кандидат није правноснажно осуђиван 
и уверење да се против кандидата не води истрага за кри-

вична дела која се гоне по службеној дужности; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; доказ о општој здравственој способности (ориги-
нал лекарског уверења); предлог програма рада и развоја 
установе; изјаву кандидата да је упознат са општом доку-
ментацијом установе (за кандидате који уђу у ужи избор). 
Пријаве са доказима о испуњавању захтеваних услова кон-
курса подносе се путем поште у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Дома културе „Рипањ”, 
11232 Рипањ, Београд, Ерчанска 1. Јавни конкурс спрово-
ди Управни одбор који ће са кандидатима који испуњавају 
услове из конкурса обавити разговор. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази, неће се 
разматрати и биће одбачене. Додатне информације могу се 
добити путем телефона 063/8474-757 од 08 до 16 часова.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖУПЕ
37230 Александровац, 29. новембар 95

тел. 037/3552-326

Кустос документариста
Опис посла: организација и реализација вођење улазние 
књиге; организација и реализација вођења централног 
музејског регистра; организација и реализација музејске 
картотеке; организација и реализација програма „ЕТЕРНИ-
ТАС”; организација и реализација вођења фототеке; орга-
низација и реализација вођења хемеротеке; организација 
и реализација вођење стручне музејске библиотеке; орга-
низација и реализација вођења остале стручне централ-
не документације; организација и реализација вођења, 
чувања, руковања и издавања корисницима на упоребу 
наведеног документационог и библиотечког материјала; 
сарадња са запосленима из других одељења и служби; 
самостално праћење пројектних конкурса; израда пројект-
не документације и организација и реализација пројеката; 
учествовање у реализацији заједничких пројеката музеја; 
вођење групних посета кроз сталну поставку и тематске 
изложбе по потреби; дежурање у музеју по потреби; други 
послови из стручног домена а по налогу директора. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: стручна спрема: високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године на фило-
зофском факултету (Одсек за историју, етнологију, педаго-
гију, археологију и историју уметности); положен стручни 
испит у складу са Законом о заштити културних добара за 
рад у музеју; 1 година радног искуства; познавање рада 
на рачунару. Конкурс спроводи комисија именована од 
стране вд директора Завичајног музеја Жупе Алексан-
дровац. Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера се врши из 
области познавања прописа о раду као и познавање про-
писа везаних за обављање послова на конкретном радном 
месту; вештине: проверава се вештина комуникације, орга-
низационе способности, вештина рада на рачунару. Рок за 
подношење пријава је 10 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања на огласној табли Завичајног 
музеја Жупе Алекдандовац и публикацији Националне суж-
бе за запошљавање „Послови”. Поред услова утврђених 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Завичајном музеју Жупе Александровац који су наведени у 
условима радних места, кандидат треба да испуњава и сле-
деће опште услове: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има прописано образовање, да није 
правоснажно осуђиван и да се против кандидата не води 
кривични поступак. Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс и начин достављања: оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и др. акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је 
стечено радно искуство), потврда / уверење да није правос-
нажно осуђиван и да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена у суду или код 
јавног бележника. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управнм поступку („Сл. гл. РС“, бр. 18/16, 95/18), 
прописано је, између осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документи 
о чењеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведе-
не доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да то кандидат учини сам. Прија-
ве са прописаним доказима се достављају на адресу: Зави-
чајни музеј Жупе, 37230 Александровац, 29. новембар 95, 
са назнаком „Конкурсној комисији за спровођење јавног 
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конкурса за попуњавање извршилачког радног места у 
Завичајном музеју Жупе“. Место, дан и време када ће се 
спровести изборни поступак: за кандидате чије су пријаве 
благовремене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на 
оглашеном радном месту, биће извршена провера струч-
не оспособљености, знања и вештина које се вреднују у 
изборном поступку. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу је: Босиљка Џамић, административни 
техничар (muzejzupe@gmail.com). Напомена: неблаговре-
мене, непотпуне и неразумљиве пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или ове-
реној фотокопији биће одбачене.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

21235 Темерин, Новосадска 324

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да има стечено високо образовање на студија-
ма другог степена (диплома академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке стур-
ковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; да има најмање 5 година радног 
искуства у култури; да нема законских сметњи за његово 
именовање. Кандидат је дужан да као саставни део кон-
курсне документације приложи и предлог програма рада 
и развоја установе за период од 4 године. Уз пријаву, 
кандидат треба да достави следеће доказе: диплому о 
завршеном факултету (оверену фотокопију не старију од 
шест месеци), оверену копију радне књижице или потвр-
ду послодавца; биографију кандидата која мора да садр-
жи елементе који доказују стручност, допунска знања и 
способности, са кратким прегледом остварених резултата 
у раду; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; 
уверење не старије од шест месеци, да се против кандида-
та не води истрага и да против њега није подигнута оптуж-
ница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену копију); извод из матичне књиге рођених; лична 
карта; предлог програма рада и развоја установе за пери-
од од 2023-2027. године. Лекарско уверење се доставља 
након спроведеног поступка избора. Пријаве са доказима о 
испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: 
Културни центар „Лукијан Мушицки” Темерин, Новосадска 
324, 21235 Темерин. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се одбацују и исте се неће разматрати.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Београд, Немањина 6

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Одгајивање и репродукција домаћих и 
гајених животиња

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор наука из нау-
чне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Општа економска 

теорија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор наука из нау-
чне области за коју се бира.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о мимималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријуми за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избо-
ра у звања и заснивања радног односа наставника и начи-
ну и поступку избора у звања и заснивања радног односа 
сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом и да се не води кривични поступак (документа 
у оригиналу или овереном препису и не старија од шест 
месеци) достављају се на горе наведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс 
је отворен 15 дана.

ОШ “ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23

тел. 011/7703-506

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чл. 139 и чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020, 129/21), да поседује одговарајуће високо 
образовање; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкуса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја уз одштампан пријав-
ни формулар треба да приложи биографију, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом 
образовању, доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда или уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика (достављају само кандитати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. У том случају кандидат доставља писмени доказ да је 
положио српски језик по програму високошколских устано-
ва – оригинал или оверену фотокопију); доказ о држављан-
ству РС (уверење о држављанству не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књниге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); очитану личну кар-
ту. Одлуку о избору кандидата доноси директор на основу 
образложене листе коју му доставља конкурсна комисија у 
року о 8 дана од дана обаљеног разговора са кандидати-
ма који испуњавају услов за пријем у радни однос. Прија-
ва на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, кон-
такт телефон, адреса елекртонске поште ако је кандидат 
поседује). Пријава са потребном документацијом подноси 
се у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за наставни-
ка математике“. Документација се може доставити лично 
или поштом да наведену адресу. Школа нема обавезу да 
пријављеном кандидату врати достављену документацију. 
За сва друга обавештања можете се обратити секретарија-
ту школе, на број телефона 011/7703-506.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

e-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: ВСС/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: ВСС/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Домар
УСЛОВИ: ССС степен стручне спреме у наведеном занимању 
(машинске, електротехничке и водоинсталатерске струке).

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме у наведеном занимању.

Култура и информисање / Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

  У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСТАЛО: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним Законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140, 
142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилника о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобрацаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар доставити: оверену копију дипло-
ме о стеченом образовању, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, уверење о 
некажњавању надлежне полицијске управе. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставити пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење). Пријаве на конкурс дос-
тављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

1. Асистент – студент докторских студија 
за ужу научну област Техничка механика 

и теорија конструкција
на одређено време од три године

2. Ванредни професор за ужу научну 
област Геодетски премер

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи услови: 1: 7.1 ниво НОКС-а: студент док-
торских студија и да испуњава остале услове у складу са 
чланом 84. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020-
3 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 - др. закон). Општи услови 2: 8. ниво НОКС-а.

ОСТАЛО: кандидати који конкуришу, поред општих услова, 
треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и 
Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, 
као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз 
пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену копију диплома, а уз пријаву за звање 
наставника и списак научних радова. Кандидати који конку-
ришу за место асистента обавезно достављају и потврду да 
су студенти докторских студија. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

Наставник предметне наставе из 
области машинство и обрада метала - 

ваздухопловна група предмета

Наставник предметне наставе из 
области, српски језик и књижевност

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за наставнике 
предметне наставе: 1) одговарајуће високо образовање, 
у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; лице из подтачке (2) завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 

високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавез-
но образовање из тачке 1) је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наведено образовање настав-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Сматра се да наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина. Одговарајуће високо образовање за радна 
места: наставник предметне наставе из области машин-
ство и обрада метала – ваздухопловна група предмета (1) 
дипломирани инжењер машинства, смер за аерокосмотех-
нику; (2) дипломирани инжењер машинства, група за ваз-
духопловство; (3) мастер инжењер машинства, претходно 
завршене основне академске студије у области машинског 
инжењерства на студијском програму, односно модулу ваз-
духопловство; наставник предметне наставе из области 
српски језик и књижевност, прописано је Правилникм о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама. Уз пријавни формулар за наставнике предметне 
наставе достављају се следећи докази: диплома о стеченом 
високом образовању (првог и другог степена) или уверење 
уколико није издата диплома; доказ из казнене евиденције 
од Министарства унутрашњих послова да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (да није старији од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (да није старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; доказ је диплома о 
стеченом одговарајућем високом образовању на српском 
језику; потврду одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика обавезни су да доставе 
само кандидати који одговарајуће високо образовање нису 
стекли на српском језику; биографски подаци (ЦВ); доказ 
о промени презимена (извод из матичне књиге венчаних, 
решење о промени презимена и др.) уколико је неки од 
претходно наведених доказа издат на друго презиме (да 
није старији од 6 месеци); доказ о стеченом образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, уколико је кандидат 
стекао наведено образовање. 

Чистачица
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за чистачицу: 1) 
основно образовање; 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад; 3) неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског јези-
ка на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар достављају се следећи докази: сведочанство о 
стеченом основном образовању; доказ из казнене евиден-

ције од Министарства унутрашњих послова да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (да није старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије (да није ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; обавезни су да доставе 
само кандидати који основно образовање нису стекли на 
српском језику; биографски подаци (ЦВ). 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, а лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад (да није 
старије од 6 месеци) изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који је на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају Ваздухопловној академији. Рок за подношење 
пријава са потребном документацијом је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Докази се достављају у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележника. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати разма-
трање. Пријавa са потребном документацијом доставља 
се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за ____ 
(навести радно место за које се конкурише”, на адресу: 
Ваздухопловна академија, 11158 Београд, Булевар војво-
де Бојовића 2, препорученом поштом или непосредно у 
секретаријат Ваздухопловне академије сваког радног 
дана од 9.00 до 15.00 часова. Кандидат који је учество-
вао у изборном поступку има право да, под надзором 
овлашћеног лица прегледа сву конкурсну документацију, 
у складу са законом. Телефон за информације: секретар 
Мирјана Лазаревић 011/2182-956 и 066/8477-320.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну област 
Инжењерска геологија, геомеханика и 

геотехничко инжењерство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област, остварени резул-
тату у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
објављен уџбеник или монографија, практикум или збир-
ка задатака. Остали услови утврђени одредбама члана 74 
став 10 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. 
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
- др. закон) и одредбама члана 1, 6 и 23 Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду“ бр. 237/22, 240/22 и 242/22), у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну 
област Хидрогеологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области којој припада ужа научна област, доказ о објавље-
ном уџбенику, монографији, практикуму или збирци зада-
така за ужу научну област за коју се бира. Остали услови 
утврђени одредбама члана 74 став 8. Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
- др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и одредба-
ма члана 1, 6 и 23 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду („Гласник Универзитета у Београду “ бр. 
237/22, 240/22 и 242/22), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак струч-
них радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству); за редовног професора доказ о учешћу на међуна-
родном или домаћем научном скупу, доказ о објављеном 
уџбенику или монографији; за ванредног професора доказ 
о учешћу на међународном или домаћем научном скупу, 
доказ о објављеном уџбенику или монографији, практику-
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му или збирци задатака доставити на горе наведену адресу, 
соба 107, у року од 15 дана од дана објавиљивања конкур-
са у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА 
БЕОГРАД

11000 Београд, Светогорска 48
тел. 011/3242-062

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/20 и 
129/21). За директора школе може бити изабрано лице 
које: 1. има одговарајуће високо образовање стечено на: 
(1) студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговоарајући 
предмет, односно групу предмета; (2) основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. испуњава услове за наставника средње стручне 
школе у подручју рада економија, право и администрација, 
за педагога и психолога школе; 3. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; 5. има држављанство 
Републике Србије; 6. зна српски језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад; 7. има дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника или стручног сарадника; 8. има обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност, због чега 
се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сматрати 
непотпуном); 9. има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Комисија за избор директора 
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) као и 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: био-
графију са кратким прегледом кретања у служби; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокпију); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокпију не старије од 6 
месеци); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање (уверење из казнене евиденицје Министарства 
унутрашњих послова не старије од 6 месеци оригинал или 
оверена фотокопија); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци 
оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); оверену фотокопију документа о положеном струч-
ном испиту односно испиту за лиценцу за рад наставника, 
односно стручног сарадника; оверену фотокопију дозволе 
за рад, односно лиценцу за директора установе (уколи-

ко је кандидат поседује); оригинал лекарског уверења да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, (не старије од 6 месеци); потврду 
о радном искуству, односно да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања-издаје школа 
(оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију 
извештаја просветног саветника уколико поседује такав 
извештај за кандидата / ако нема, потврда школе да није 
рађен стручно педагошки надзор за кандидата; кандидат 
који је већ обављао дужност директора установе дужан је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања ако је спроведена док 
је кандидат био директор / ако нема потврда школе да није; 
предлог програма руковођења школом. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се препорученом пошиљком 
или лично на адресу школе: Правно-пословна школа Бео-
град, 11000 Београд, Светогорска 48, са назнаком „Пријава 
на конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Достављена документација не 
враћа се кандидату. О резултатима конкурса кандидат 
ће бити обавештен након пријема решења о именовању 
директора школе од стране Министра просвете. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона 011/3242-513, 3242-062 радним дани-
ма од 9.00 до 14.00 часова.

ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
Београд, Маршала Тита 101

тел. 011/2773-965

Наставник географије
на одређено време, замена радника који је 

именован за директора школе

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018.11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 16/2022) 
и то одговарајуће образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Канди-
дат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања(„Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019., 6/2020 
и 129/2021) и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред крат-
ких биографских података треба да достави: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете; доказ о држављанству Републике Србије(уверење 
о држављанству или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом; оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је део 
пријаве на конкурс(не старије од 6 месеци). Доказ о знању 

српског језика, на коме се остварује образовно васпитни 
рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравстевну способност за рад са децом и 
ученицима(лекарско уверење) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве сла-
ти на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс” у року 
од 8 дана од дана објављиавања конкурса у публикацији 
„Послови” Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, тел. 011/2773-965. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени само у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКА 

ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28

тел. 011/2633-250

Оглас објављен 22.02.2023. године, у публикацији “Посло-
ви”, за пријем у радни однос продавца - 4 извршиоца, 
исправља се у делу који се односи на број извршилаца и 
исправно треба да гласи:

Продавац
1 извршилац

У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Виши лектор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет Шпански језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: високо образовање (филолошки или њему одго-
варајући факултет), завршене основне и мастер академске 
студије (300 ЕСПБ), односно стечен VII/1 степен стручне 
спреме према прописима који су важили пре ступања на 
снагу Закона о високом образовању, просечна оцена нај-
мање осам (8) на сваком степену студија, објављени струч-
не односно научни радови, радно искуство у настави.

Лектор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет Шпански језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: високо образовање (филолошки или њему одгова-
рајући факултет), завршене основне и мастер академске сту-
дије (300 ЕСПБ), односно стечен VII/1 степен стручне спреме 
према прописима који су важили пре ступања на снагу Зако-
на о високом образовању, просечна оцена најмање осам (8) 
на сваком степену студија, смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању и Статутом Филолошког факултета Универ-
зитета у Београду. Кандидати подносе својеручно потпи-
сану пријаву на конкурс са биографијом у прилогу пријаве, 
доказ којим се потврђује одговарајућа стручна спрема, у 
оригиналу или овереној фотокопији, списак радова и радо-
ве, уверење о држављанству, у оригиналу или овереној 
фотокопији, извод из матичне књиге рођених, у оригиналу 
или овереној фотокопији на наведену адресу Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ”

11080 Београд, Добановачка 72

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17и 95/18), потреб-
но је да кандидат испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21) и то да: 1) има одговарајуће образовање – основ-
но образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
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или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: оверену фотоко-
пију дипломе одговарајућег образовања; уверење да није 
осуђиван – оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом. Уколико диплома није издата на српском јези-
ку, потврду да зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику – доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
испуњавају Законом предвиђене услове за пријем у рад-
ни однос упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС” бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Горња Варош”, 11080 Земун, Добановачка 
72, са назнаком „За конкурс - чистачица”. Контакт особа: 
Секретар школе, тел. 011/2108-195.

ОШ “ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”
11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Правилник о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи “Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021 члан 2 наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у разредној настави може да изводи: 1) профе-
сор разредне наставе, 2) професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, 3) професор разредне наставе и енглеског јези-
ка за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани 
учитељ - мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Потребна документација која се 
доставља: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, рад-
на биографија (ЦВ), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу - оригинал или 
оверена фотокопија), доказ да кандидат није осуђиван - чл. 

139 став 1 тачка 3 Закона: да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ оригинал или оверена фотокопија); диплома о сте-
ченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија), доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику (оригинал или оверена 
фотокопија). Комисија кандидате чије су пријаве благовре-
мене, потпуне уз које су приложена сва потребна докумен-
та сви докази и који испуњавају све услове за запослење 
на радно место за која конкурише, након утврђивања 
испуњености услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 овог закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава, комисија кандидате у року од 
осам дана упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Наведена документа дос-
тављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Избор се 
врши у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања, Статутом ОШ “Јелена Ћетковић”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи, лично или поштом на адресу школе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу “ Послови” 
са назнаком “Пријава за радно место наставник разредне 
наставе“. Кандидат у пријави треба да наведе број контакт 
телефона, адресу становања и мејл адресу. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу: секретар школе Јеле-
на Николић-Ђукановић, телефон 011/2417-275 и 2418-741.

ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/3192-032

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане чл. 
139, чл. 140 ст. 1 и 2 и изузетно ст. 3 и чл. 122 ст. 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања у даљем 
тексту: закон) и то: 1) да има одговарајуће образовање из 
чл. 139 ст. 1 т. 1 и чл. 140 ст. 1 и 2 закона којим се уређују 
основе система образовања и васпитања за наставнике 
у установи основног образовања и васпитања, педагога 
и психолога - доказује се подношењем оверене фотоко-
пије дипломе о стеченом високом образовању о врсти и 
степену образовања наставника, педагога и психолога из 
правилника које је донео министар надлежан за послове 
образовања, Кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима који уређују високо образовање почев од 
10.09.2005. године подносе и оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним основним студијама. Ако врста образо-
вања које је лице стекло не одговара врсти образовања 
прописаној чл. 140 закона којим се уређују основе система 
образовања и васпитања: образовање је стечено у некој 
од република СФРЈ до 27.04.1992. године, у Црној Гори до 
16.06.2006. године или у Републици Српској, образовање је 
стечено у систему војног школства или је образовање сте-
чено у иностранству, испуњеност услова у погледу врсте 
стеченог образовања доказује се достављањем оверене 
фотокопије решења министарства надлежног за послове 
образовања (чл. 143. закона којим се уређују основе систе-
ма образовања и васпитања), 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма из чл. 139 ст. 1 т. 2 ЗОСОВ - доказује се подношењем 
оригинала или оверене фотокопије лекарског уверења 
здравствене установе основане и за медицину рада а пре 
закључења уговора о раду, 3) да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
из чл. 139 ст. 1 т. 3 ЗОСОВ - доказује се подношењем ори-

гинала или оверене фотокопије уверења надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова, 4) да је држављанин 
Републике Србије из чл. 139 ст. 1 т. 4. ЗОСОВ - доказује 
се подношењем оригинала или оверене фотокопије Уве-
рења о држављанству, 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад из чл. 139 ст. 1 
т. 5 ЗОСОВ - образовно-васпитни рад у школи остварује се 
на српском језику - испуњеност овог услова доказује се на 
начин којим се доказује испуњеност услова из чл. 139 ст. 
1 т. 1 ЗОСОВ, а ако одговарајуће високо образовање није 
стечено на српском језику доставља се оверена фотоко-
пија потврде или уверења да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику или је положи-
ло испит из језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (чл. 141 ст. 7 закона којим се уређују основе 
система образовања и васпитања), 6) да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника из чл. 
122 ст. 5 и 6 ЗОСОВ - доказује се подношењем оригинала 
или оверене фотокопије акта министарства надлежног за 
послове образовања, 7) да има обуку и положен испит за 
директора установе из чл. 122 ст. 5 и 6 ЗОСОВ - доказује 
се подношењем оригинала или оверене фотокопије акта 
министарства надлежног за послове образовања о извр-
шеној обуци за директора установе уколико нема поло-
жен испит за директора установе, а лица која су положила 
испит за директора установе достављају доказ о положе-
ном испиту за директора установе, 8) да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања из чл. 
122 ст. 5 ЗОСОВ - доказује се подношењем оригинала или 
оверене фотокопије потврде установе. Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора, Комисија цени 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на 
конкурс пријавило лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност - чл. 122 ст. 9 ЗОСОВ. Директору 
који не положи испит за директора у року од 2 године од 
дана ступања на дужност, престаје дужност директора - чл. 
122 ст. 10 ЗОСОВ. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 
ст. 1 и 2 ЗОСОВ, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 
140 ст. 3 ЗОСОВ за наставника основне школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 10 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - чл. 122 ст. 6 
ЗОСОВ. Кандидат је дужан да уз пријаву достави и извод из 
матичне књиге рођених издат на обрасцу након 01.03.2010. 
године или његову оверену фотокопију, радну и животну 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
оквирним планом рада за време мандата, фотокопију обе 
стране личне карте, односно биометријску очитану личну 
карту, ако је издата са чипом. Кандидат комплетну кон-
курсну документацију доставља у 3 примерка од којих 1 
примерак чини оригинална документација или њене фото-
копије оверене код јавног бележника и 2 приимерка обич-
них фотокопија. Подаци који се прикупљају од кандидата 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о лучности. Пријаву на конкурс својеручно потписану, 
заједно са конкурсном документацијом, доставити школи 
у затвореној коверти лично у секретаријату школе од 9 
до 14 часова сваког радног дана или путем препоручене 
пошиљке на наведену адресу са назнаком “За конкурс за 
избор директора” у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се раз-
матрати. Кандидати који испуњавају услове конкурса биће 
позвани од стране комисије на интервју, по завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа кандидатима.

ОШ “ДУШАН ВУКАСОВИЋ - 
ДИОГЕН”

11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8439-123

Наставник историје
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова из члана 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
треба да испуњавају и наведене услове у погледу стручне 
спреме у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
Правилника о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи и Правилника о организацији рада и сис-
тематизацији радних места.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен и одштампан пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, кратку биогра-
фију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених са холограмом.; уверење о неос-
уђиваности, не старије од шест масеци, (да кандидат није 
осуђен правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања “Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром кандидати достављају школи. Уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене спососбности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити 
лично на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Избор се врши у складу са Законом 
о основана система образовања и васпитања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који уђу у ужи избор, биће позвани на разговор. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Самостално стручно-технички сарадник
у Служби за организацију наставе и 

студентска питања, на одређено време
 од 1 године

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским сту-
дијама у обиму најмање 240 ЕСПБ, по пропису почев од 
10.09.2005. године, или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису до 10.09.2005. године, позна-
вање рада на рачунару, знање енглеског језика. Документа 
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биогра-
фија, оверена копија дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС, уверење издато од 
МУП-а РС о неосуђиваности, не старије од 6 месеци. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се 
Факултету, на наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 18-20

Ванредни професор за ужу научну 
област Школска педагогија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Предшколска педагогија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Општа 
историја средњег века и помоћне 

историјске науке
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област 
Историја Рима

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
 Класичне науке

на одређено време од 3 године (предност 
имају кандидати чије је тежиште 
истраживања Грчка лингвистика) 

Асистент за ужу научну област 
Андрагогија

са 70% радног времена, на одређено време 
од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из уже научне области за коју се бира, способност 
за наставни рад. Поред општих услова кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 
- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и 
Статута Универзитета у Београду Филозофског факултета 

(бр. 1/26-2 од дана 23.11.2018. године). Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише (научна област, тежиште истраживања), дату-
му објаве конкурса и податке о кандидату (име и прези-
ме, адреса пребивалишта односно боравишта – уколико 
се адреса разликује од оне из личне карте навести адресу 
на којој кандидат физички живи, контакт телефон, адреса 
електронске поште) као и листу прилога који се уз пријаву 
достављају. Прилози који се достављају уз пријаву на 
конкурс: биографија са неопходним подацима за писање 
извештаја; списак објављених радова (библиографија); 
примерак објављених радова (научних монографија, збор-
ника радова, уџбеника, итд...); оверене копије диплома или 
уверења (уколико диплома још није издата), а за дипломе 
на страном језику оверен превод дипломе; очитана лич-
на карта; изјава о изворности (прилаже се само за радно 
место редовног, ванредног професора и доцента и налази 
се на сајту Факултета у делу: о запосленима - одлуке, упут-
ства, обрасци - избор у звање - изјава о изворности); кан-
дидати који аплицирају на радна места асистент и сарадник 
у настави прилажу извод из Казнене евиденције о чињени-
цама да нису правноснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Пријаве 
кандидата са прилозима доставити Архиви факултета на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Лице задужено за пружање информација о кон-
курсу: стручнотехничка сарадница за радне односе Зора 
Јовановић, телефон: 011/3206-104.

ОШ “ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/3192-539

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чл. 139, чл. 140 ст. 1 и 2 и 
чл. 122 ст. 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: 1) да има стечено одговарајуће високо обра-
зовање прописано чл. 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе стечено: 
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплонарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, у ком случају лице мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. б) на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године. 2) да има дозволу за рад (лиценцу), 
односно положен стручни испит за наставника или струч-
ног сарадника, 3) да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност), 4) да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, 5) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење прилаже само изабрани кандидат 
приликом потписивања уговора), 6) да лице није правос-
нажном судском пресудом осуђивано за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родо скврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 7) да има држављанство Републике 
Србије, 8) да зна српски језик. Комисија за избор директора 
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако је 
кандидат претходно обављао дужност директора установе. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који се 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар 
доставири оверен препи или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотоко-
пију лиценце (дозволе за рад) или уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу за наставника, вас-

питача или стручног сарадника, уколико има оверену фото-
копију доказа да лице има завршену обуку и положен испит 
за директора установе, лице које нема положен испит а 
буде изабрано за директора дужно је да положи испит у 
Законом прописаном року, потврду да кандидат има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег високог образо-
вања (потврда садржи податке о радном стажу и послови-
ма које је лице обављало и издаје је установа у којој кан-
дидат ради, ако кандидат није у радном односу, потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у 
области образовања и васпитања - оригинал), уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родо скврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених на важећем 
обрасцу (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању 
српског језика уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, радну биографију са оквирним пла-
ном и програмом рада за време мандата, доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника, уколико га поседује) у овереној 
фотокопији, резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (достављају само 
кандидати који су претходно обављали дужност директо-
ра установе) у овереној фотокопији. Пријава кандидата 
мора бити потписана и у њој морају бити наведени име и 
презиме кандидата, адреса, e-mail адреса уколико је кан-
дидат има и број телефона. Пријава са свом потребном 
документацијом, доказима о испуњавању услова за избор, 
доставља се лично или препорученом поштом на наведе-
ну адресу у затвореној коверти са назнаком “Пријава на 
конкурс за избор директора школе” у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Алгебра и математичка логика

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука – мате-
матичке науке. Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 
83 и 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - 
др. закони) и чланом 91 Статута Математичког факултета.

Доцент за ужу научну област Алгебра и 
математичка логика

на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област 
Диференцијалне једначине

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука – мате-
матичке науке. Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 
и 74, Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2017 – др. закон и 73/2018, 67/2019, 6/2020 
- др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 - др. закон) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета.

Ванредни професор за ужу научну 
област Топологија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области 
за коју се бира.

Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 и 74, Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” ‚, бр. 88/2017, 27/2017 
– др. закон и 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и чла-
ном 91 Статута Математичког факултета.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је поднети мол-
бу, биографију, оверену копију дипломе, списак научних 
радова и сепарате истих. Молбе са потребним документима 
могу се доставити на наведену адресу или лично предати 
у Секретаријат факултета, сваког радног дана од 10 до 15 
часова у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПУ “ШУМСКА БАЈКА”
11090 Београд, Миљаковачки виногради 17

e-mail: office@šumskabajka.rs

Техничко особље
помоћ васпитачима и медицинским сестрама, 
помоћ директору и сервиркама, пробни рад 1 

месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство. Потребно је да кандидати воле децу, тимски рад, 
да воле да уче и да буду спремни на сарадњу. Рад у сме-
нама. Јављање кандидата на e-mail office@šumskabajka.rs.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/2144-740

Наставник предметне наставе 
психологије

са 20% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до његовог повратка

Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике

на одређено време ради замене одсутнe 
запосленe преко 60 дана, до њеног повратка 

са одсуства

Наставник предметне наставе изборног 
предмета грађанско васпитање са 30% 
радног времена и изборног програма 

здравље и спорт са 50% радног времена
на одређено време ради замене одсутних 

запослених преко 60 дана до њиховог 
повратка

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 
Закона о раду треба да испуњава и посебне услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Кандидати достављају следећу докумен-
тацију: попуњен пријавни формулар преузет на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем степену и врсти образовања, уверење 
о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (уверење или потврду) да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе и кратку биографију (ЦВ). Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из чл. 139 Закона о основама система образовања и 

васпитања у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака о чему ће кандидати бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели или на наведене 
мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене и 
обавити разговор са њима (о терминима за разговор канди-
дати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које 
су навели или на наведене мејл адресе). Комисија у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору. Одлуку о избору кан-
дидата доноси директор у року од 8 дана од достављања 
образложене листе од стране комисије. Лекарско уве-
рење-доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Лице 
које достави неоверене фотокопије сматраће се да је дос-
тавило непотпуну документацију. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном 
конкурсом. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података о личности. 
Пријаве се достављају лично у секретаријату школе или 
препорученом поштом на наведену адресу са назнаком “За 
конкурс ____(навести радно место за које се конкурише)”.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

11000 Београд, Катарине Амброзић 3

Наставник у звању професора 
струковних студија за ужу стручну 

област Материјали и Графичка 
технологија

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив 
или друге услове: у звање професора струковних студија 
може бити изабрано лице које има научни назив доктора 
наука и има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима са рецензијама 
у складу са општим актима високошколске установе. Уз 
пријаву на конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: 
1. радна биографија – која треба да садржи следеће подат-
ке: 1) лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина); држављанству, 
телефон и мејл; 2) о постигнутим степенима образовања: 
основне студије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, ужа 
област која је наведена у дипломи; мастер студије: назив 
установе на којој су завршене, место и датум завршетка, 
студијски програм, ужа област која је наведена у дипломи; 
- специјалистичке студије: назив установе на којој су завр-
шене, место и датум завршетка, студијски програм, назив 
рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно 
уметничка област која је наведена у дипломи; магистарске 
студије: назив установе на којој су завршене, место и датум 
завршетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа науч-
на, стручна, односно уметничка област која је наведена 
у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум одбране, наслов дисертације, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи. Податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству 
(ако је било која диплома из става 1 ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила ностри-
фикацију; датуму и месту где је нострификована диплома 
стечена, називу установе у којој је стечена. 3) податке о 
научноистраживачком, уметничком, стручном и професио-
налном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни 
и стручни радови објављени у међународним и домаћим 
часописима; радови штампаним у зборницима са науч-
них и стручних скупова; монографија, уџбеник, преглед-
ни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови 
производи или битно побољшани постојећи производи; 
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, 
образовно-уметничку област ликовне и примењене умет-
ности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на само-
сталним изложбама; јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и манифестацијама; 
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање 
или вођење посебних уметничких курсева, семинара или 
мајсторских радионица у земљи и иностранству; учешће на 
домаћим или међународним конкурсима уметничких дела; 
учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, 
конкурсима и манифестацијама; награде и признања за 
уметнички рад у земљи и иностранству; објављена тео-

ријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика), професионално (научноистраживач-
ко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина. 
Библиографија објављених радова и литературе за учење 
треба да буде наведена по општим библиографским прин-
ципима, односно упутствима за цитирање литературе у 
научном часопису и то по врсти радова. Напомена: моле 
се кандидати да биографске податке и податке о научно-
истраживачком, стручном и професионалном доприносу, 
осим у штампаној форми доставе и на ЦД-у; 4) податке о 
доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју студијског 
програма, унапређење студијског програма, рад са настав-
ним подмлатком, развој лабораторија, примена система 
менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радовима; обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника 
и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вешти-
на; 5) податке о доприносу стручној, академској и широј 
заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом 
од стране или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за потребе других 
високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошкол-
ских установа; руковођење стручним пројектима за потре-
бе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у струч-
ним пројектима за потребе привредних субјеката и шире 
заједнице; рад у међународним стручним организацијама; 
рад у националним стручним организацијама; уводна пре-
давања на конференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних конференција 
и одборима научних друштава; чланства у уређивачким 
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 
научних радова и пројеката; организација научних ску-
пова; руковођење научним пројектима, потпројектима и 
задацима; руковођење научним и стручним друштвима; 
активности у комисијама и телима Министарства просвете 
и телима других министарстава везаних за научну и про-
светну делатност; позитивна цитираност кандидатових 
радова – по цитату (без аутоцитата). 6) друге податке за 
које кандидат сматра да су битни. 2. Доказе: извод из мати-
чне књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење о 
држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси се уве-
рење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно и 
научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и науч-
но звање на другој установи; копије импресума, односно 
каталога са изложби о објављеним радовима, сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организатора 
научних, стручних и уметничких скупова, организатора 
пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, висо-
кошколских установа за сваки податак наведен у пријави 
који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни 
и професионални допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, друге доказе за 
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и разматрати.

Наставник у звању предавача за ужу 
стручну област Модни дизајн производа 

од коже
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив 
или друге услове: у звање предавача може бити изабрано 
лице које има академски назив магистар, односно најмање 
стручни назив специјалисте академских студија, односно у 
звање предавача из поља уметности, може бити изабрано 
и лице које има високо образовање првог степена, односно 
другог степена и призната уметничка остварења у складу 
са општим актима високошколске установе. Уз пријаву на 
конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: 1. рад-
ну биографију – која треба да садржи следеће податке: 
1) лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина); држављанству, 
телефон и мејл; 2) о постигнутим степенима образовања: 
основне студије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, ужа 
област која је наведена у дипломи; мастер студије: назив 
установе на којој су завршене, место и датум завршетка, 
студијски програм, ужа област која је наведена у дипломи; 
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специјалистичке студије: назив установе на којој су завр-
шене, место и датум завршетка, студијски програм, назив 
рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно 
уметничка област која је наведена у дипломи; магистарске 
студије: назив установе на којој су завршене, место и датум 
завршетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа науч-
на, стручна, односно уметничка област која је наведена 
у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум одбране, наслов дисертације, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи. Податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству 
(ако је било која диплома из става 1 ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила ностри-
фикацију; датуму и месту где је нострификована диплома 
стечена, називу установе у којој је стечена; 3) податке о 
научноистраживачком, уметничком, стручном и профе-
сионалном доприносу за: - техничко-технолошке науке: 
научни и стручни радови објављени у међународним и 
домаћим часописима; радови штампаним у зборницима са 
научних и стручних скупова; монографија, уџбеник, прег-
ледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови 
производи или битно побољшани постојећи производи; 
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, 
образовно-уметничку област ликовне и примењене умет-
ности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на само-
сталним изложбама; јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и манифестацијама; 
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање 
или вођење посебних уметничких курсева, семинара или 
мајсторских радионица у земљи и иностранству; учешће на 
домаћим или међународним конкурсима уметничких дела; 
учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, 
конкурсима и манифестацијама; награде и признања за 
уметнички рад у земљи и иностранству; објављена тео-
ријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика), професионално (научноистраживач-
ко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина. 
Библиографија објављених радова и литературе за учење 
треба да буде наведена по општим библиографским прин-
ципима, односно упутствима за цитирање литературе у 
научном часопису и то по врсти радова. Напомена: моле 
се кандидати да биографске податке и податке о научно-
истраживачком, стручном и професионалном доприносу, 
осим у штампаној форми доставе и на ЦД-у; 4) податке о 
доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју студијског 
програма, унапређење студијског програма, рад са настав-
ним подмлатком, развој лабораторија, примена система 
менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радовима; обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника 
и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вешти-
на; 5) податке о доприносу стручној, академској и широј 
заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом 
од стране или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за потребе других 
високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошкол-
ских установа; руковођење стручним пројектима за потре-
бе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у струч-
ним пројектима за потребе привредних субјеката и шире 
заједнице; рад у међународним стручним организацијама; 
рад у националним стручним организацијама; уводна пре-
давања на конференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних конференција 
и одборима научних друштава; чланства у уређивачким 
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 
научних радова и пројеката; организација научних ску-
пова; руковођење научним пројектима, потпројектима и 
задацима; руковођење научним и стручним друштвима; 
активности у комисијама и телима Министарства просве-
те и телима других министарстава везаних за научну и 
просветну делатност; позитивна цитираност кандидато-
вих радова – по цитату (без аутоцитата); 6) друге податке 
за које кандидат сматра да су битни. 2. Доказе: извод из 
књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење о 
држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси се уве-
рење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно и 
научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и науч-
но звање на другој установи; копије импресума, односно 
каталога са изложби о објављеним радовима, сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организатора 

научних, стручних и уметничких скупова, организатора 
пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, висо-
кошколских установа за сваки податак наведен у пријави 
који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни 
и професионални допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, друге доказе за 
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и разматрати.

Наставник у звању предавача за ужу 
стручну област Материјали

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив 
или друге услове: у звање предавача може бити изабрано 
лице које има академски назив магистар, односно најмање 
стручни назив специјалисте академских студија, односно у 
звање предавача из поља уметности, може бити изабрано 
и лице које има високо образовање првог степена, односно 
другог степена и призната уметничка остварења у складу 
са општим актима високошколске установе. Уз пријаву на 
конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: 1. рад-
на биографија – која треба да садржи следеће податке: 
1) лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина); држављанству, 
телефон и мејл; 2) о постигнутим степенима образовања: 
основне студије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, ужа 
област која је наведена у дипломи; мастер студије: назив 
установе на којој су завршене, место и датум завршетка, 
студијски програм, ужа област која је наведена у дипломи; 
специјалистичке студије: назив установе на којој су завр-
шене, место и датум завршетка, студијски програм, назив 
рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно 
уметничка област која је наведена у дипломи; - магистар-
ске студије: назив установе на којој су завршене, место и 
датум завршетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа 
научна, стручна, односно уметничка област која је наведе-
на у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум одбране, наслов дисертације, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи. Податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству 
(ако је било која диплома из става 1 ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила ностри-
фикацију; датуму и месту где је нострификована диплома 
стечена, називу установе у којој је стечена; 3) податке о 
научноистраживачком, уметничком, стручном и професио-
налном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни 
и стручни радови објављени у међународним и домаћим 
часописима; радови штампаним у зборницима са науч-
них и стручних скупова; монографија, уџбеник, преглед-
ни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови 
производи или битно побољшани постојећи производи; 
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, 
образовно-уметничку област ликовне и примењене умет-
ности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на само-
сталним изложбама; јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и манифестацијама; 
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање 
или вођење посебних уметничких курсева, семинара или 
мајсторских радионица у земљи и иностранству; учешће на 
домаћим или међународним конкурсима уметничких дела; 
учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, 
конкурсима и манифестацијама; награде и признања за 
уметнички рад у земљи и иностранству; објављена тео-
ријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика), професионално (научноистраживач-
ко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина. 
Библиографија објављених радова и литературе за учење 
треба да буде наведена по општим библиографским прин-
ципима, односно упутствима за цитирање литературе у 
научном часопису и то по врсти радова. Напомена: моле 
се кандидати да биографске податке и податке о научно-
истраживачком, стручном и професионалном доприносу, 
осим у штампаној форми доставе и на ЦД-у; 4) податке о 
доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју студијског 
програма, унапређење студијског програма, рад са настав-
ним подмлатком, развој лабораторија, примена система 
менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радовима; обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника 
и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вешти-
на; 5) податке о доприносу стручној, академској и широј 
заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом 

од стране или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за потребе других 
високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошкол-
ских установа; руковођење стручним пројектима за потре-
бе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у струч-
ним пројектима за потребе привредних субјеката и шире 
заједнице; рад у међународним стручним организацијама; 
рад у националним стручним организацијама; уводна пре-
давања на конференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних конференција 
и одборима научних друштава; чланства у уређивачким 
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 
научних радова и пројеката; организација научних ску-
пова; руковођење научним пројектима, потпројектима и 
задацима; руковођење научним и стручним друштвима; 
активности у комисијама и телима Министарства просве-
те и телима других министарстава везаних за научну и 
просветну делатност; позитивна цитираност кандидато-
вих радова – по цитату (без аутоцитата); 6) друге податке 
за које кандидат сматра да су битни. 2. Доказе: извод из 
књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење о 
држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси се уве-
рење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно и 
научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и науч-
но звање на другој установи; копије импресума, односно 
каталога са изложби о објављеним радовима, сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организатора 
научних, стручних и уметничких скупова, организатора 
пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, висо-
кошколских установа за сваки податак наведен у пријави 
који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни 
и професионални допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, друге доказе за 
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и разматрати.
 

Наставник у звању предавача за 
ужу стручну област Фармација и 

фармакологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив 
или друге услове: -у звање предавача може бити изабрано 
лице које има академски назив магистар, односно најмање 
стручни назив специјалисте академских студија, односно у 
звање предавача из поља уметности, може бити изабрано 
и лице које има високо образовање првог степена, односно 
другог степена и призната уметничка остварења у складу 
са општим актима високошколске установе. Уз пријаву на 
конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: 1. рад-
на биографија – која треба да садржи следеће податке: 
1) лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина); држављанству, 
телефон и мејл; 2) о постигнутим степенима образовања: 
основне студије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, ужа 
област која је наведена у дипломи; мастер студије: назив 
установе на којој су завршене, место и датум завршетка, 
студијски програм, ужа област која је наведена у дипломи; 
специјалистичке студије: назив установе на којој су завр-
шене, место и датум завршетка, студијски програм, назив 
рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно 
уметничка област која је наведена у дипломи; - магистар-
ске студије: назив установе на којој су завршене, место и 
датум завршетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа 
научна, стручна, односно уметничка област која је наведе-
на у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум одбране, наслов дисертације, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи. Податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству 
(ако је било која диплома из става 1 ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила ностри-
фикацију; датуму и месту где је нострификована диплома 
стечена, називу установе у којој је стечена; 3) податке о 
научноистраживачком, уметничком, стручном и професио-
налном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни 
и стручни радови објављени у међународним и домаћим 
часописима; радови штампаним у зборницима са науч-
них и стручних скупова; монографија, уџбеник, преглед-
ни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови 
производи или битно побољшани постојећи производи; 
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, 
образовно-уметничку област ликовне и примењене умет-
ности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на само-
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сталним изложбама; јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и манифестацијама; 
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање 
или вођење посебних уметничких курсева, семинара или 
мајсторских радионица у земљи и иностранству; учешће на 
домаћим или међународним конкурсима уметничких дела; 
учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, 
конкурсима и манифестацијама; награде и признања за 
уметнички рад у земљи и иностранству; објављена тео-
ријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика), професионално (научноистраживач-
ко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина. 
Библиографија објављених радова и литературе за учење 
треба да буде наведена по општим библиографским прин-
ципима, односно упутствима за цитирање литературе у 
научном часопису и то по врсти радова. Напомена: моле 
се кандидати да биографске податке и податке о научно-
истраживачком, стручном и професионалном доприносу, 
осим у штампаној форми доставе и на ЦД-у; 4) податке о 
доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју студијског 
програма, унапређење студијског програма, рад са настав-
ним подмлатком, развој лабораторија, примена система 
менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радовима; обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника 
и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вешти-
на; 5) податке о доприносу стручној, академској и широј 
заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом 
од стране или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за потребе других 
високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошкол-
ских установа; руковођење стручним пројектима за потре-
бе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у струч-
ним пројектима за потребе привредних субјеката и шире 
заједнице; рад у међународним стручним организацијама; 
рад у националним стручним организацијама; уводна пре-
давања на конференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних конференција 
и одборима научних друштава; чланства у уређивачким 
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 
научних радова и пројеката; организација научних ску-
пова; руковођење научним пројектима, потпројектима и 
задацима; руковођење научним и стручним друштвима; 
активности у комисијама и телима Министарства просве-
те и телима других министарстава везаних за научну и 
просветну делатност; позитивна цитираност кандидато-
вих радова – по цитату (без аутоцитата); 6) друге податке 
за које кандидат сматра да су битни. 2. Доказе: извод из 
књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење о 
држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у иностран-
ству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси се уве-
рење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно и 
научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и науч-
но звање на другој установи; копије импресума, односно 
каталога са изложби о објављеним радовима, сертифика-
те, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, организатора 
научних, стручних и уметничких скупова, организатора 
пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, висо-
кошколских установа за сваки податак наведен у пријави 
који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни 
и професионални допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, друге доказе за 
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, добро познавање 
говорног и писаног енглеског језика, добро познавање 
ИТ. Потребна знања: познавање хардвера (утврђивање 
и отклањање проблема); познавање Windows окружења 
(коришћење и инсталација); познавање подешавања руте-
ра; познавање основа TCP/IP мрежног протокола; пожељ-
но познавање (каблирање, инсталација, подешавање) 
мрежне опреме. Опис послова: одржавање и инсталација 
рачунара и периферних уређаја; инсталација софтвера; 
одржавање и унапређење мрежне инфраструктуре. Уз 
пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе сле-
дећа документа: радну биографију, очитану личну карту, 
односно фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме). Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. 
Подацима рукује и податке обрађује Служба за опште 
послове Технолошко-металуршког факултета, Универзи-
тета у Београду, у циљу спровођења поступка заснивања 
радног односа и у друге сврхе се не може користити. Коми-
сија за спровођење поступка пријема у радни однос разма-
траће све благовремене и уредне пријаве. Кандидати који 
доставе благовремене и уредне пријаве на оглас, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (прет-
ходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања и друго). Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште на горе наведену адресу Служба за 
опште послове – пријава на конкурс, (Архива, канцеларија 
8) и у електронској форми на e-mail адресу: kadrovskasl@
tmf.bg.ac.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

1. Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Сценографија
на одређено време од пет година

2. Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Историја уметности
на одређено време од пет година

3. Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Текстил

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Минималним условима за избор у звања наставника 
на универзитету донете од стране Националног савета за 
високо образовање и општим актима Универзитета умет-
ности у Београду и Факултета примењених уметности у 
Београду. Избор наставника за уже научне области врши 
се према критеријумима утврђеним Минималним условима 
за избор у звање наставника на универзитету (“Сл. гласник 
РС” бр. 101/2015, 102/2016, 119/2017 и 152/2020). Учесни-
ци конкурса подносе: 1. пријаву на конкурс у три штампана 
примерка, 2. оверену фотокопију или оверен препис дипло-
ме у једном примерку, 3. уверење надлежног органа да пра-
воснажном пресудом није осуђен за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона 
о високом образовању), 4. радну биографију на прописа-
ном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана при-
мерка и у електронској форми на једном CD-у, 5. 5.1. пет до 
10 оригиналних радова, достављених у електронској фор-
ми на 4 CD-а-; за ужу уметничку област Сценографија; 5.2 
пет до 10 оригиналних радова, достављених у електрон-
ској форми на 4 CD-а, - за ужу уметничку област Текстил; 
6. Потписани списак приложене документације и радова 

приложених у електронској форми у три примерка. 7. Учес-
ници на конкурсу за избор у звање ванредног професора 
за ужу уметничку област Сценографија и за избор у звање 
доцента за ужу уметничку област Текстил су дужни да у 
електронском облику, на једном CD-у или USB-у, приложе 
презентацију својих обавезних референци, са каталошким 
подацима о радовима написаним ћириличним писмом и са 
јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем 
десном углу сваке стране презентације, у укупном трајању 
до 3 минута за избор у звање доцента, односно до 5 минута 
за избор у звање ванредног професора. Образац 2 и Мини-
мални услови за избор у звање наставника и сарадника 
у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у 
пољу техничко-технолошких наука на Факултету примење-
них уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 
03-28/2-2 од 27.09.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 
03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе 
се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Документација и радови подносе се Правној служби Факул-
тета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у 
термину од 10 до 13 часова. Напомена за избор наставника 
у звању доцента: Лица која немају педагошко искуство у 
звању наставника на акредитованој високошколској уста-
нови у обавези су да одрже приступно предавање из уже 
области за коју је конкурс расписан. За додатне информа-
ције тел. 060/520-77-21 и 011/328-12-51.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
Београд, Маријане Грегоран 62

тел. 011/2970-753

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/2021): 
1) да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да има доз-
волу за рад наставника и стручног сарадника; 6) да има 
обуку и положен испит за директора установе; 7) да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 8) да зна српски језик. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора Школе може бити изабра-
но и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених усло-
ва, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године, или више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада на пословима образовања и васпитања 
у установи, након стеченог одговарајућег образовања. Иза-
брани кандидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
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ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, кан-
дидати су дужни да доставе: биографске податкеса крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе за време трајања мандата; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима о високом образовању почев од 10. септем-
бра 2005. године подносе оверене фотокопије дипломе 
основних и дипломе мастер студија; оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола 
за рад - лиценца); оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе ако је кандидат поседује 
(кандидат изабран за директора који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом); оригинал или оверену копију потврде 
о радном стажу као доказ да кандидат има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; потврда 
садржи податке о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој је кандидат запос-
лен; ако кандидат није у радном односу, издаје је установа 
у којој је кандидат стекао радно искуство у области образо-
вања и васпитања; оригинал или оверену копију уверења 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у условима за избор директора, са 
датумом издавања уверења не старијим од 30 дана; ори-
гинал или оверену копију уверења основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га - за напред наведена кривична дела, са датумом изда-
вања уверењане старијим од 30 дана; оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење, не 
старије од шест месеци, као доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверена копија); извештај про-
светног саветника као доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата ако га кандидат поседује, 
уколико нема овај извештај, кандидат доставља потписа-
ну изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на 
конкурсу који је претходно обављао дужност директора 
школе; уколико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затвореној коверти, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора”, непосредном 
предајом секретаријату школе сваког радног дана од 10.00 
до 14.00 часова или предајом пошти у облику препоруч-
не пошиљке на адресу: Основна школа „Јован Поповић”, 
11060 Београд, Маријане Грегоран 62. По завршеном кон-
курсу документација се не враћа кандидату. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар 
у року од 30 дана од дана пријема документације коју му 
је доставио Школски одбор, врши избор директора устано-
ве и доноси решење о његовом именовању, о чему школа 
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, а у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон 011/2970-753.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ГАВРИЛО ПРИНЦИП”

Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294, 3161-752
e-mail: osgprincip@gmail.com

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - УС, 113/2017 и 95/2018 - Аутен-
тично тумачење од 08.12.2018. године) и чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 129/21), да 
има одговарајуће високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.9. 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не који су уређивали високо образовање до 10. септембра 

2005. године у области економских наука. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о органи-
зацији систематизацији послова у ОШ ”Гаврило Принцип”; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело, 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказује се изводом из 
казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе и 
надлежном суду); да има држављанство Републике Србије 
(доказује се уверењем о држављанству, у оригиналу или 
овереној копији, не старије од 6 месеци); да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика, да има основно познавање рада на рачунару (Word, 
Excel, Power Point). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, биографске подат-
ке односно радну биографију; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из 
казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе након 
објаве конкурса (не старије о 6 месеци); уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а 
пре закључења уговора о раду. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способност за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат по окончању конкур-
са, а пре закључења уговора о раду. Сви кандидати који 
испуњавају услове упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија обавља разговоре са 
кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове. Директор устано-
ве доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од достављања образложене листе кандидата. Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „Гаврило 
Принцип”, Земун, Крајишка 34 или лично, радним даном од 
08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се 
разматрати. За додатне информације обратити се секрета-
ријату школе, на телефон: 011/2194-454.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕОГРАД
Београд, Станка Враза 63

тел. 011/6442-913

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове, прописане 
члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 
да има одговарајуће високо образовање за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога шко-
ле, стечено: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 

предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовањедо 10. септембра 2005. годи-
не. Лице које је стекло образовање на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена ако је комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких нау-
ка мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик; да има дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и поло-
жен испит за директора установе. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зо-вањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора Школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог зако¬на, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године, или вишим образовањем, за 
наставника основне школе, дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада на пословима обра-
зовања и васпитања у установи, након стеченог одгова-
рајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању (не старије од 
шест месеци); оригинал или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(не старију од шест месеци); оригинал или оверену фото-
копију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у 
области образовања (не старију од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
уверења да није покренута истрага, нити да се води посту-
пак пред надлежним судом (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико 
је кандидат претходно обављао функцију директора шко-
ле и доказ о резултату стручно педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања – фотокопија; оригинал 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да није правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (подносе га само кандидати који 
су и раније обављали функцију директора школе) не ста-
рије од 6 месеци; пријаву на конкурс, са радном биогра-
фијом и прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе; доказ о знању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од 2 године од дана ступања на дужност, у скла-
ду са условима прописаним законом. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 

Наука и образовање
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Министарства просвете и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и потребном 
документацијом доставља на адресу Зуботехничке школе, 
Станка Враза 63 (нова адреса Милана Вукоса 63) 11050 
Београд, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
избор директора школе” лично или путем поште. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање, као ни фотокопије документа које нису оверене 
од стране надлежног органа. Достављена документација се 
не враћа. Министар у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације коју му је доставио Школски одбор врши избор 
директора и доноси решење о његовом именовању, о чему 
школа обаваештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова преко 
телефона 011/6442-913.

ППУ “БУБАМАРИН ЛЕТ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 153а, 

лок. 39
тел. 060/0700-090

Спремачица
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 1 
месец, пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: 
bubamarinletvrtic@gmail.com у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

на одређено време до повратка одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од 3 године или више образовање.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Установи искључиво 
преко поште на наведену адресу са назнаком радног места 
за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад: српски језик. Поред општих усло-
ва за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона 
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и посебне услове прописа-
не Правилником о организацији и систематизацији радних 
места. Уз пријавни формулар кандидати достављају доказ 
о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (податке из казнене евиденције 
издаје МУП). Доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Иза-

брани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да 
достави лекарско уверење и санитарну књижицу (за радна 
места спремачица и чистачица). Неблаговремене и непот-
пуне прихјаве неће бити разматране.

ОШ “САВА ЈОВАНОВИЋ 
СИРОГОЈНО”

11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3076-922, факс: 011/3165-882

e-mail: skolasirogojno@yahoo.com

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – италијански језик

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17, 95/18 - аутентично тумачење) кандидат тре-
ба да испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1 тачка 1), 
2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20, 129/21), без обзира на радно искуство и пол и 
то: 1) да има одговарајуће образовање из члана 140 и 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 
129/21) и то: 1) да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије): (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; да има степен и 
врсту образовања у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом за ово радно место („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 17/2018, 6/2020); обавезно образовање 
лица из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20, 129/21) је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи рања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21). Кандидат који нема 
образовање из члана 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21), обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов полагања испита за лиценцу. 
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. годи-
не или у Републици Српској, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 140 овог 
закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадник 
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20, 129/21); када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар (члан 143 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21); када је 
образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника, на 
основу акта о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Посебни услови рада: у 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техоно-
лошког развоја а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају Школи. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: - попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати 
достављају уз пријаву на конкурс: оверену фотокопију 
дипломе или уверења (уколико диплома није издата) о сте-
ченом одговарајућем образовању (кандидат који има висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену фотокопију дипломе или уверења и 
основних студија / студија првог степена и оверену фотоко-
пију дипломе или уверења мастер студија - не старије од 6 
месеци, кандидати достављају уз пријаву на конкурс; извод 
из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена копија) кандидати достављају уз пријаву 
на конкурс; уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена копија) - кандидати достављају 
уз пријаву на конкурс; доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
копија) - кандидати достављају уз пријаву на конкурс; ове-
рену фотокопију (овера не старија од 6 месеци) решења 
министра надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника сходно члану 143 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања у обавези су да доставе, 
уз пријаву на конкурс, само они кандидати када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; оверену фотокопију 
(овера не старија од 6 месеци) решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника сарадника сходно члану 143 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања у обавези су да 
доставе, уз пријаву на конкурс, само они кандидати када је 
образовање стечено у систему војног школства; оверену 
фотокопију (овера не старија од 6 месеци) решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника сходно члану 143 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у обавези су да 
доставе, уз пријаву на конкурс, само они кандидати који су 
образовање стекли у иностранству. Доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико је диплома, односно уверење о стеченом 
образовању на српском језику, на којем се остварује обра-
зовно- васпитни рад, она представља доказ да кандидат 
зна српски језик, у супротном је потребно доставити овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе). 
Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати чије су прија-
ве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази да испуњавају услове конкурса, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака о чему ће кандидати бити обавештени на контакт 
телефоне или контакт мејлове које су навели у пријавама. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријавни формулар са документацијом достави-
ти лично у секретаријат школе, или слати на адресу 
препорученом поштом: Призренска 37, Земун, Београд. 
Документа се по окончању конкурса не враћају кандидати-
ма. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног 
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документа која се оверава код јавног бележника. Изузетно, 
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управама као 
повереним пословима. Непотпуне и/или неблаговремене 
пријаве кандидата на конкурс и/или фотокопије докумена-
та која нису оверене од стране надлежног органа се неће 
узети у разматрање након истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Потпуном пријавом кандидата на кон-
курс сматраће се она пријава кандидата која садржи све 
доказе (фотокопије докумената оверене од стране надлеж-
ног органа) којим кандидат доказује да испуњава услове 
наведене у конкурсу. Неблаговремена пријава на конкурс је 
пријава која је поднета по истеку рока прописаним конкур-
сом. Под непотпуном пријавом на конкурс сматраће се 
пријава кандидата која у прилогу не садржи све доказе 
којим кандидат доказује да испуњава услове наведене у 
конкурсу као и/или пријаве на конкурс које садрже фотоко-
пију докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Под неодговарајућом пријавом на конкурс сматраће 
се пријава кандидата која не испуњава све услове наведене 
у конкурсу. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18) Сви изрази, појмови, именице, при-
деви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШКО РАДОВИЋ”

11253 Сремчица, Томаса Едисона 3
тел. 011/2526-400

e-mail: skoladr@gmail.com

Секретар школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сход-
но одредбама члана 132 став 2 и 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и знање рада на рачунару. Уз пријаву доставити: краћу 
биографију, доказ о стручној спреми – оверену фотокопију 
дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), потврду-уверење о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику) и уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основа-
ма система образовања.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
сходно одредбама члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и знање 
рада на рачунару. Уз пријаву доставити: краћу биографију, 
доказ о стручној спреми – оверену фотокопију дипломе, 
држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), потврду-уверење о знању српског језика (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику) 
и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време, до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сход-
но одредбама члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и знање рада на 
рачунару. Уз пријаву доставити: краћу биографију, доказ о 
стручној спреми – оверену фотокопију дипломе, држављан-
ство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
потврду-уверење о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику) и уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања.

Наставник технике и технологије
на одређено време, замена директора у 

другом мандату, а најдуже до 25.06.2026. 
године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
сходно одредбама члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и знање 
рада на рачунару. Уз пријаву доставити: краћу биографију, 
доказ о стручној спреми – оверену фотокопију дипломе, 
држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), потврду-уверење о знању српског језика (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику) 
и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања.

ОСТАЛО: кандидати у складу са чланом 154 став 2 Зако-
на попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
адреси Министарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Доказ о испуњењу услова здравствене и 
психофизичке способности - лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пре доношења решења 
о избору, кандидати који испуњавају услове биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши Национална служба за запошљавање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

11224 Врчин, 29. новембра 15
тел. 011/8053-467, 8055-527

e-mail: os-svsava@mts.rs
www. os-svetisava.edu.rs

1. Наставник разредне наставе

2. Наставник српског језика

3. Наставник географије

4. Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

5. Наставник информатике и 
рачунарства

са 50% радног времена

6. Наставник немачког језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чл. 139, 140, 141, 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – др. 
Закон, 10/15, 6/20 и 129/21) као и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/17, 
27/18 – и други закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је предвиђена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије 5. да зна српски језик као 
језик на којем остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који је 
доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете и потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља школи. Уз одштам-
пани образац пријавног формулара кандидат доставља 
следећу документацију: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању – диплома одговарајућег степена и врсте 
образовања (лице са звањем мастер доставља и дипло-
му основних академских студија), доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја, против човечности и против других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – уверење о неос-
уђиваности; уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом; доказ о познавању срског језика – 
подноси само кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику, кратку радну биографију; лекарско уверење 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Фото-
копије докумената морају бити оверене, а документа не 
могу бити старија од шест месеци. Неблаговремене, непот-
пуне и неразумљиве пријаве неће се разматрати. Пријава 
и потребна документација којом се доказује испуњеност 
услова конкурса достављају се поштом, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу школе: Основна 
школа „Свети Сава”, 11224 Врчин, Улица 29. новембра број 
15, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за радни 
однос на неодређено време”. Достављени подаци обрађи-
ваће се у складу са Законом о заштити података о личности 
у сврху обраде података у конкурсном поступку.

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Београд, Цетињска 5-7

тел. 011/3373-490
www. prvaekonomska.edu.rs

1. Наставник предметне наставе 
са одељењским старешинством – 

рачуноводство
на одређено време до 31.08.2023. године

2. Наставник предметне наставе 
економска група предмета - 

рачуноводство (50%), економско 
пословање (30%) и основи економије 

(10%) 
на одређено време до 31.08.2023. године

3. Наставник предметне наставе 
економска група предмета - 

рачуноводство (50%), економско 
пословање (60%) 

на одређено време до 31.08.2023. године

4. Наставник предметне наставе - 
банкарска обука (30%), пословне 

финансије (20%), предузетништво 
(50%) 

на одређено време до 31.08.2023. године

5. Наставник предметне наставе 
– пословна информатика (80%), 
канцеларијско пословање (20%) 

на одређено време до истека породиљског 
одсуства запослене

6. Наставник предметне наставе – 
статистика

на одређено време до 31.08.2023. године

7. Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством, економска 
група предмета – обука у осигуравајућем 

друштву (30%), банкарско пословање 
(15%), осигурање (15%) и пословна 

кореспонденција и комуникација (40%) 
на одређено време до 31.08.2023. године

8. Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством, економска 

група предмета – јавне финансије 
(20%), обука у осигуравајућем друштву 

(30%), осигурање (10%), пословна 
кореспонденција (20%) и пословна 

кореспонденција и комуникација (20%) 
на одређено време до 31.08.2023. године

9. Наставник предметне наставе 
економска група предмета – пословна 
економија (40%), основи финансија 

(30%), девизно и царинско пословање 
(30%) 

на одређено време до 31.08.2023. године

Наука и образовање
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10. Наставник предметне наставе 
економска група предмета – принципи 

економије (60%), банкарско пословање 
(10%), пословна економија (20%) 

на одређено време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: општи услови: прописани чланом 24 став 1 Зако-
на о раду и услови из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; заврше-
не основне студије у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; држављанство РС, неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; знање српског језика; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима (доказ се 
доставља пре закључења уговора о раду). Посебни усло-
ви: високо образовање прописано Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада економија, право и администрација („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 
9/2019, 2/2020 и 4/2022) из члана 3 тачка 1, 1а, 2, 5, 8, 9 и 
10 наведеног Правилника.
ОСТАЛО: доставити: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете РС, кратку биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми за оне који су дипломирали пре 
10. септембра 2005. године; оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним студијама или уверење о положеним 
испитима и просечној оцени уколико нису добили диплому, 
за оне који су дипломирали после 10. септембра 2005. годи-
не, оверену фотокопију дипломе о стеченом звању мастер 
или уверења о стеченом звању мастер (уколико нису доби-
ли диплому), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење да нису правос-
нажном пресудом осуђивани за кривично дело из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (наведено у општим условима конкурса), уве-
рење о знању српског језика (само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику). Пријаве 
се достављају на адресу: Прва економска школа, Београд, 
11000 Београд, Цетињска 5-7, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Београд, Цетињска 5-7

тел. 011/3373-490
www. prvaekonomska.edu.rs

1. Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевност

на одређено време до 31.08.2023. године

2. Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевност

са 66,67%, радног времена, на одређено 
време до 31.08.2023. године

3. Наставник предметне наставе право
са 50%, радног времена, на одређено време 

до 31.08.2023. године

4. Наставник предметне наставе историја
са 50% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2023. године

5. Наставник предметне наставе 
комуникација у продаји

са 20% радног времена, на одређено време 
до 31.08.2023. године

6. Наставник предметне наставе физичко 
васпитање

са 20% радног времена, на одређено време 
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: општи услови: прописани чланом 24 став 1 Зако-
на о раду и услови из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18. - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 
за сва радна места: одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; завршене основне студије у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; држављанство 
РС, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, -знање српског језика; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима 
(доказ се доставља пре закључења уговора о раду). Посеб-
ни услови: за радна места под 1, 2, 4 и 6: високо образо-
вање прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020) 
из члана 2 тачка 1 подтачка 1-19; тачка 10 подтачка 1- 6 и 
тачка 19 подтачка 1- 19 наведеног Правилника. За радна 
места под 3 и 5: високо образовање прописано Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада економија, право и администрација („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 1/2019, 9/2019 и 2/2020) из члана 3 тачка 3 подтач-
ка 1-2 и тачка 17 подтачка 1- 4 наведеног Правилника.

ОСТАЛО: доставити: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете РС, кратку биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми за оне који су дипломирали пре 
10. септембра 2005. године; оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним студијама или уверење о положеним 
испитима и просечној оцени уколико нису добили диплому, 
за оне који су дипломирали после 10. септембра 2005. годи-
не, оверену фотокопију дипломе о стеченом звању мастер 
или уверења о стеченом звању мастер (уколико нису доби-
ли диплому), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење да нису правос-
нажном пресудом осуђивани за кривично дело из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (наведено у општим условима конкурса), уве-
рење о знању српског језика (само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику). Пријаве 
се достављају на адресу: Прва економска школа, Београд, 
Цетињска 5-7, 11000 Београд, са назнаком „ЗСа конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

Стручне службе Одсека за опште 
послове, Службе за правне, кадровске и 

административне послове

УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука: 
ниво 6.2. НОКС-а (завршене основне академске студије у 
обиму од најмање 240 ЕСП бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
односно завршене основне студије у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године); радно искуство у 
трајању од најмање једне године; знање рада на рачуна-
ру; држављанство Републике Србије и да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: оба-
везна својеручно потписана пријава на конкурс са био-
графијом; у прилогу пријаве; уверење о држављанству и 
извод из МКР у оригиналу или овереној фотокопији; доказ 
којим се потврђује стручна спрема, у оригиналу или ове-
реној фотокопији; уверење о неосуђиваности. Напомена: 
пријава се подноси у три примерка а пратећа документа-
ција у једном примерку. Неблаговремене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 

сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији 
неће се разматрати. Правни факултет задржава право да 
контактира само кандидате који уђу у ужи избор. Кандида-
ти су дужни да своје пријаве са прилозима доставе у року 
од 15 дана од дана оглашавања конкурса у јавном гласи-
лу. Пријаве се подносе лично на писарници или поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс за 
радно место дипломирани правник”.

Мајстор одржавања
Стручна служба Одсека за опште послове, 

Службе за помоћно-техничке послове

УСЛОВИ: ниво 4 НОКС-а (средње образовање технич-
ке струке), положен испит за ватрогасца; држављанство 
Републике Србије и да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци. Докази који се 
прилажу уз пријаву на јавни конкурс: обавезна својеруч-
но потписана пријава на конкурс са биографијому прилогу 
пријаве; уверење о држављанству и извод из МКР у ори-
гиналу или овереној фотокопији; доказ којим се потврђује 
стручна спрема, у оригиналу или овереној фотокопији; уве-
рење о неосуђиваности. Напомена: пријава се подноси у 
три примерка а пратећа документација у једном пример-
ку. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или овереној фотокопији неће се разматрати. 
Правни факултет задржава право да контактира само кан-
дидате који уђу у ужи избор. Кандидати су дужни да своје 
пријаве са прилозима доставе у року од 15 дана од дана 
оглашавања конкурса у јавном гласилу. Пријаве се подносе 
лично на писарници или поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком „За јавни конкурс за радно место мајстор 
одржавања”.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

Сарадник у звању сарадник у настави 
за ужу научну област Кривично право, 
предмет Међународно кривично право

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање ниво 6.2 
НОКС-а, студент мастер академских или специјалистичких 
студија, који је претходне нивое студија завршио са укупном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. 
Овај као и остали услови утврђени су чланом 82 и чланом 
83 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” 
број 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др. закони, 
11/21 - аутентично тумачење, 67/21. и 67/21 - др. закон), 
чланом 117 Статута Универзитета у Београду-Правног 
факултета, чланом 30 Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова на Правном факултету Уни-
верзитета у Београду, 01-број: 1556/2 од 16.11.2022.године 
као и Правилником о условима, начину и поступку избора 
у сарадничка звања, 01-број: 801/1 од 13.06.2022. године. 
Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата (у три 
примерка, слободна форма, са наведеним контактима) са 
прилозима у једном примерку (биографија, списак научних 
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству) подноси се у писарници Факултета на горе наведену 
адресу, лично (од 8.00 до 15.00 часова) или поштом, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретар
УСЛОВИ: високо образовање: на мастер академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додат-
на знања / испити / радно искуство: положен правосудни 
испит; најмање три године радног искуства на правним 
пословима; познавање рада на рачунару.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: високо образовање: на мастер академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додат-
на знања / испити / радно искуство: најмање две године 
радног искуства на финансијско-рачуноводственим посло-
вима; познавање рада на рачунару. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: описи послова за оба радна места су утврђени 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
(радних места) Универзитета у Београду-Архитектонског 
факултета и кандидатима су доступни на увид у просто-
ријама Опште службе, радним данима од 14 до 15 часова, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати 
су обавезни да доставе: фотокопију дипломе о завршеном 
високом образовању; фотокопију уверења о положеном 
правосудном испиту (за радно место секретара Факултета); 
фотокопију личне карте; уверења, не старије од шест месе-
ци, о држављанству; уверење о познавању рада на рачуна-
ру; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; уве-
рење, не старије од шест месеци, да се против кандидата 
не води истрага и да се не води кривични поступак за кри-
вична дела која се гоне по службеној дужности; пријаву на 
оглас са кратком пословном биографијом, адресом стано-
вања, мејл адресом и контакт телефоном. Кандидати који 
буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене 
копије горе наведене документације. Напомена: лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је расписан 
оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен 
у радни однос. Пријаве се подносе подносе поштом или 
лично архиви на адресу: Универзитет у Београду - Архи-
тектонски факултет Булевар краља Александра 73/II, канц. 
206 са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 8 
дана, од дана објављивања конкурса. Пријавом на кон-
курс кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Општа служба. Непотпуне пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, недопуштене, 
неразумљиве и неблаговоремене пријаве се неће разма-
трати. Кандидати који испуњавају услове конкурса могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација, које могу бити од важности за доношење одлуке о 
пријему. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на 
сајту Универзитета у Београду-Архитектонског факултета 
у делу најновије/конкурси за изборе/ненаставно особље 
и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Дос-
тављена документа се не враћају. Термини који се користе 
у овом огласу, а који имају родно значење, изражени у гра-
матичком мушком роду, подразумевају природни женски и 
мушки пол лица на које се односе. Универзитет у Београ-
ду-Архитектонски факултет може да, у вези са овим кон-
курсом, не изабере кандидате ради пријема у радни однос, 
без навођења разлога.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање редовног професор 
за ужу уметничку област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), чланом 74 Законa о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. 
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 
233/22), Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 237/22, 240/22 и 242/22), Статутом Уни-
верзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. 
билтен АФ”, бр. 129/22-пречишћен текст и 132/23), Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, 
бр. 131/22) и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду - 
Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак радова), оверене копије диплома, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија, не старије од шест месеци), подносе се на адре-
су: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Ул. 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком 
“За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, 
од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

Оглас објављен 22.02.2023. године у публикацији “Посло-
ви” (број 1028) поништава се за радно место наставник 
стручних предмета из области економија, право и админи-
страција, трговина, угоститељство и туризам на одређено 
време преко 60 дана до 31.8.2023. године. У осталом делу 
конкурс је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/2889-497

Наставник информатике и рачунарства
са 70% радног времена

Наставник информатике и рачунарства

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), потребно је да кандидат испуњава и 
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – 
др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022) и то да: 1) има одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе 
се уз пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који могу наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потребно је да кандидати 
доставе школи следећу документацију: радну биографију; 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању прописаном чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и 16/2022); оригинал уверење да кандидат није 
осуђиван за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); оригинал уверење да за кандида-
та није утврђено дискриминаторно понашање у складу 
са Законом о забрани дискриминације („Сл. гласник РС”, 
бр. 22/2009 и 52/2021), не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (на прописаном 
обрасцу). Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, доставља доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидате који испуњавају услове конкурса кон-
курсна комисија упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-

ваних поступака. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и чл. 32. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ “ Милан Ђ. Милићевић” из Бео-
града и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано 
Правиником о организацији и систематизацији послова у 
ОШ “ Милан Ђ. Милићевић” из Београда- средње обра-
зовање у трајању од четири године; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) 
и 5) подносе се уз пријаву на конкурс и саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који могу наћи на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да 
кандидати доставе школи следећу документацију: радну 
биографију; оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању прописану Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ “ Милан 
Ђ. Милићевић из Београда (средње образовање у трајању 
четири године); оригинал уверење да кандидат није осуђи-
ван за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); оригинал уверење да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање у складу са Законом о забрани 
дискриминације („Сл. гласник РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (на прописаном обрасцу). Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, доставља доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидате који испуња-
вају услове конкурса конкурсна комисија упућује на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду.

ОСТАЛО: Подаци који се прикупљају у току конкурсног 
поступка биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Пријавни формулар са потребном документацијом, однос-
но доказима о испуњавању услова, доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ 
„Милан Ђ. Милићевић”, 11010 Београд, Боривоја Стева-
новића 27а, у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курс за ____”, поштом или лично у секретаријату школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
обзир. Све додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, радним данима, на број телефо-
на: 011/2889-497.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/2889-497

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Школе треба да испуњава 
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21): 
1) да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен 
испит за директора установе; Комисија за избор директо-
ра цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветника), као 
и доказ о резултатима стручно педгошког надзора и оце-
ну спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора школе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оригинал или оверен препис / оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оригинал или оверен препис / оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал потврду о радном стажу, најмање 8 
година рада у области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (не старију од 6 месеци); 
оригинал уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена чл. 139 ст. 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), а уколико је кандидат претходно обављао функцију 
директора школе и доказ о резултату стручно педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; оригинал 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци); пријавни формулар (са сајта МП) 11. пријаву 
на конкурс са радном биографијом, прегледом кретања у 
служби и стручним усавршавањем, и планом и програмом 
рада директора школе; оригинал уверење да за кандида-
та није утврђено дискриминаторно понашање у складу са 
Законом о забрани дискриминације („Сл. гласник РС”, бр. 
22/2009 и 52/2021), не старије од 6 месеци13. оригинал или 
оверену фотокопију исправе о положеном испиту за дирек-
тора школе (уколико је кандидат поседује). Доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Кандидат изабран за дирек-
тора школе који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним законом. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс за избор директо-

ра, заједно са потребном документацијом, достављају се на 
адресу школе: ОШ “Милан Ђ. Милићевић”, 11010 Београд, 
Боривоја Стевановића 27а, у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за избор директора школе” лично или путем 
поште. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова 
путем телефона 011/2889-497.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни професор за ужу научну 
област Јавна управа и јавне политике

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне 
спреме, односно докторат наука из уже научне области 
за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђе-
не Законом о високом образовању (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18. - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20. - др. 
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета 
политичких наука за избор у звање ванредног професо-
ра и Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Глас-
ник Универзитета у Београду”, бр. 192/16 са изменама 
и допунама).

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова (биографија, оверен препис диплома и додатака 
диплома / уверења о положеним испитима свих нивоа сту-
дија, очитана / копија личне карте кандидата, списак науч-
них и стручних радова, објављене радове и друге доказе у 
складу са напред наведеним актима) доставити на адресу 
Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
са доказима кандидат доставља и својеручно потписану 
изјаву о изворности која је у електронском облику доступна 
на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу 
благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају услове 
конкурса организоваће се приступно предавање у складу 
са Одлуком о извођењу приступног предавања на Уни-
верзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” 
бр. 195. Од 22.09.2016. године, са изменама и допунама). 
Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
“ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ - СОПОТ 

ХИЛЛ”
11450 Сопот, Љубе Давидовића 12

тел. 069/8084-335

Наставник француског језика
на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања и стручних сарад-
ника у основној школи и да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће; за кривична дела 
примања и давања мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се изводи образовно-васпитни рад и да има средњи виши 
ново знања енглеског језика. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3), 4) и 5) уз краћу биографију и очита-
ну личну карту подносе се уз пријаву за конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурсну документацију слати поштом на адресу Љубе 
Давидовића 12, 11450 Сопот или доставити лично уз пре-
дходно заказан термин на телефон 069/8084-335 или на 
e-mail адресу direktor@sopothill.edu.rs.

Професор разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања и стручних сарадника у 
основној школи и да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимања мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће; за кривична дела примања и давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад 
односно да поседује знање енглеског језика и то: читање 
- Б2 виши средњи ниво; писање - Б2 виши средњи ниво; 
говор – Б2 виши средњи ниво. 6) пожељно познавање и 
руског језика. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3), 4) и 5) уз краћу биографију и очитану личну карту под-
носе се уз пријаву за конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Конкурсну документа-
цију слати поштом на адресу Љубе Давидовића 12, 11450 
Сопот или доставити лично уз предходно заказан термин 
на телефон 069/8084-335 или на e-mail адресу posao@
sopothill.edu.rs.

БОР

ГИМНАЗИЈА 
“МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА”

19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-492

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академ-
ске студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука – у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника основне школе, педагога или пси-
холога; поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; обука и положен 
испит за директора установе (кандидат који нема поло-
жен испит за директора може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више образовање, 
за наставника основне школе, дозволу за рад наставника, 
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васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада на 
пословима образовања и васпитања у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци) у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матич-
не књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији, 
оверену фотокопију или оригинал документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, уверење Казнене евиденције надлежне 
полицијске управе МУП-а, не старије од 30 дана у ориги-
налу или овереној фотокопији, потврду Повереника за 
заштиту равноправности да није утврђено дискриминатор-
но понашање из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, не старије од 30 дана, 
у оригиналу или овереној фотокопији; доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га, за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене дуж-
ности, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом без обзира на изречену кривичну санкцију – уверење 
надлежног основног и вишег суда не старије од 30 дана у 
оригиналу или овереној фотокопији, доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику) у оригиналу или у овереној фотокопији, ове-
рену фотокопију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује), односно одговарајући доказ о похађа-
ном прописаном програму обуке за директора установе у 
овереној фотокопији (ако га кандидат поседује), потврду 
о радном искуству на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања у складу са Зако-
ном, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), односно 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе); 
документ о прегледу кретања у служби са биографским 
подацима, доказ о поседовању организационих способ-
ности (факултативно), очитану личну карту. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља именовани кандидат 
пре закључења уговора о раду на одређено време однос-
но пре доношења решења о премештају на радно место 
директора. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у Гимназији „Миле Арсенијевић Бандера” на адреси Вели-
ке ливаде 2, Мајданпек или на телефон број 030/581-492. 
Пријаве са доказима и одговарајућим документима дос-
тављају се у затвореним ковертама, са назнаком „За кон-
курс за директора”, лично или поштом на напред наведену 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Наставник пословне информатике
са 40% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са вршења функције 

директора, замена одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и то: 1) да имају одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21.) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, струч-
них саадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Економија, право и администрација (“Сл. 
гласник - Просветни гласник РС” бр. 4/2022); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду); 3) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-

ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад). Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администрација (“Сл. 
гласник - Просветно гласник РС“. бр. 4/2022); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Зако-
на); доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику; потписану биогра-
фију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе која утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу школе, са наз-
наком „За конкурс“.

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3

тел. 019/541-974, 019/544-560

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава условеза пријем 
у радни однос прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021 и Правилником о систематизацији радних места 
у Неготинској гимназији и то да: има одговарајуће образо-
вање - IV степен стручне спреме; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад и да поседују потребно знање за одржавање софтве-
ра и хардвера школске рачунарске мреже. Кандидати су 
дужни да поднесу следећа документа: одштампан и читко 

попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министар-
ства просвете); ЦВ са кратком радном биографијом; дипло-
му о стеченом образовању или уверење о дипломирању 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања; извод из матичне књиге рође-
них – нови образац (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, 
Конкурсна комиисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава, 
упућују на претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши национална служ-
ба запошљавања, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу горе 
наведену адресу, са назнаком “Пријава за конкурс”. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве Ккмисија неће 
разматрати. Ближа обавештења могу се добити на теле-
фон: 019/544-560.

ШОСО “ВИДОВДАН”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/422-490
e-mail: sosovidovdan@yahoo.com

Наставник предметне наставе немачки 
језик - други циклус, у посебним 

условима
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): високо образовање на 
студијама другог степена (студије другог степена из нау-
чне области, односно из стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплннарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука); 
на основннм студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године а у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
17/2018 и 6/2020). У складу са чланом 5 став 3 и 4 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи заученике са 
сметњамау развоју, професор немачког језика, дипломи-
рани филолог, односно професор језика и књижевности, 
мастер филолог мастер професор језика и књижевности 
морају поседовати одговарајућу оспособљеност за рад 
са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, а 
дипломирани дефектолог и мастер дефектолог морају 
поседовати знање језика најмање на нивоу Б1 (Заједнич-
ког европског оквира). Доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику.

Наставник стручних предмета 
машинство и обрада метала у посебним 
условима (образовни профил бравар)

са 60% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат мора да има одго-
варајуће образовање за рад са ученицима са сметњама у 
развоју и то: високо образовање на студијамадругогстепена 
или на основним студијамау трајњу од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године а у складу са чланом 140 Зако-
на о основамасистемаобразовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и члана 5. Правилника и врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гл. 
РС - Просветни сарадннк”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 
11/2016, 14//20 и 17/21) кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу степена и врсте образовања који су прописа-
ни чланом 5 тч. 2, 4, 5. Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за ученике лако ментално ометене у раз-
воју (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 
10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно даје: За предмет 

Наука и образовање
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Основе машинства: дипломирани инжењер машинства; 
професор машинства; дипломирани инжењер за развој - 
машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем; професор технике и машинства, са стеченим одго-
варајућим средњим образовањем; специјалиста струковни 
инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао 
право на његово коришћење у складу са прописима према 
којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завр-
шио струковне студије у области машинства, са стеченим 
одговарајућим средњим образовањем. Наставници, поред 
стручне спреме предвиђене у ал. 1-5 морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога. Дипломирани дефектолог за 
методику наставе за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала; дипломирани дефектолог, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, са положеним испитима из предмета: Методика наставе 
вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Техно-
логија материјала и занимања са методиком електрометал-
ске, текстилне, графичке и услужне делатности. За пред-
мет Материјали и обрада метала: дипломирани инжењер 
технологије - група неорганско-технолошка; дипломирани 
инжењер машинства; професор машинства; дипломирани 
инжењер металургије; дипломирани инжењер за развој - 
машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем; професор технике и машинства, састеченим одго-
варајућим средњим образовањем; специјалиста струковни 
инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао 
право на његово коришћење у складу са прописима према 
којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завр-
шио струковне студије у области машинства, са стеченим 
одговарајућим средњим образовањем. Наставници, поред 
стручне спреме предвиђене у ал. 1-7 морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога - дипломирани дефектолог за 
методику наставе за предмете у подручју рада машинство 
и обрада метала; дипломирани дефектолог, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропнсу 
који је уређнвао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са положеним испитима из предмета: Методика 
наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; 
Технологија материјала и занимања са методиком елек-
трометалске, текстилне, графичке и услужне делатности. 
За предмет техничко цртање са машинским елементима: 
дипломирани инжењер машинства; професор машинства; 
дипломирани педагог општетехничког образовања; дипло-
мирани инжењер за развој - машинска струка, са стеченим 
одговарајућим средњим образовањем; професор технике 
и машинства, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем; специјалиста струковни инжењер машинства, 
који је стекао стручни назив и задржао право на његово 
коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај 
стручни назив, који је претходно завршио струковне студије 
у области машинства, са стеченим одговарајућим средњнм 
образовањем. Наставници, поред стручне спреме предвиђе-
не у ал. 1-6 морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога, 
дипломиранн дефектолог за методику наставе за предмете 
у подручју рада машинство н обрада метала; дипломирани 
дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, са положеним испити-
ма из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену 
у интелектуалном развоју; Технологија материјала и зани-
мања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и 
услужне делатности. За предмет технологија рада: дипломи-
рани инжењер машинства; инжењер машинства; професор 
машинства дипломирани дефектолог; дипломирани педа-
гог општетехничког образовања; - дипломирани инжењер 
за развој - машинска струка, са стеченим одговарајућим 
средњим образовањем; професор технике и машинства, са 
стеченим одговарајућим средњим образовањем; специјали-
ста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење у складу са 
прописима према којима је стекао тај стручни назив, који 
је претходно завршио струковне студије у области машин-
ства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1-7 
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломира-
ни дефектолог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; дипломирани дефектолог, 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, са положеним испитима из пред-
мета: Методика наставе вештина за децу ометену у инте-
лектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са 
методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне 
делатности.

Наставник практичне наставе - 
машинство и обрада метала у посебним 
условима (образовни профил бравар)

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат мора да има 
одговарајуће образовање за рад са ученицима са сметња-
ма у развоју и то: високо образовање на студијама другог 
степена или на основним студијама у трајњу од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године а у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и члана 5. Правилника и врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике лако ментал-
но ометене у развоју („Сл. гл. РС - Просветни сарадник”, 
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016, 14//20 и 17/21) 
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 5 тч. 2, 4, 5 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 
11/16, 14/20 и 17/21), односнодаје: За предмет практична 
настава: дипломирани дефектолог - олигофренолог са сав-
ладаним програмом методике машинства и обраде метала; 
дипломирани инжењер машинства; професор машинства; 
инжењер машинства; дипломирани педагог општег обра-
зовања; виши стручни радник металске струке; наставник 
практичне наставе металске струке; наставник општетех-
ничког образовања; лемилац, бравар, лимар, аутолимар, 
ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положе-
ним специјалистичким испитом (бравар); дипломирани 
инжењер за развој - машинска струка; струковни инжењер 
машинства; професор технике и машинства; специјали-
ста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење у складу са 
прописима према којима је стекао тај стручни назив, који 
је претходно завршио струковне студије у области машин-
ства. Наставници, поред стручнеспреме предвиђенеу ал. 
2-13 морају имати стечено и најмањесредње образовање 
за одговарајући образовни профил. Наставници практичне 
наставе, поред предвиђене стручне спреме морају поседо-
ватн стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе - 
машинство и обрада метала у посебним 
условима (образовни профил бравар)

са 78,46% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат мора да има 
одговарајуће образовање за рад са ученицима са сметња-
ма у развоју и то: високо образовање на студијама другог 
степена или на основним студијама у трајњу од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године а у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и члана 5. Правилника и врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике лако ментал-
но ометене у развоју („Сл. гл. РС - Просветни сарадник”, 
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016, 14//20 и 17/21) 
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 5 тч. 2, 4, 5. 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 
11/16, 14/20 и 17/21), односнодаје: За предмет практична 
настава: дипломирани дефектолог - олигофренолог са сав-
ладаним програмом методике машинства и обраде метала; 
дипломирани инжењер машинства; професор машинства; 
инжењер машинства; дипломирани педагог општег обра-
зовања; виши стручни радник металске струке; наставник 
практичне наставе металске струке; наставник општетех-
ничког образовања; лемилац, бравар, лимар, аутолимар, 
ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положе-
ним специјалистичким испитом (бравар); дипломирани 
инжењер за развој - машинска струка; струковни инжењер 
машинства; професор технике и машинства; специјали-
ста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење у складу са 
прописима према којима је стекао тај стручни назив, који 
је претходно завршио струковне студије у области машин-
ства. Наставници, поред стручнеспреме предвиђенеу ал. 
2-13 морају имати стечено и најмањесредње образовање 
за одговарајући образовни профил. Наставници практичне 
наставе, поред предвиђене стручне спреме морају поседо-
ватн стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе 
(текстилство) у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) које је стечено на 
студњама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије): 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука уз претходно завршене студије првог степена 
нз научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 3) које је стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или лице које је стекло више образовање; 4) заврша-
вањем одговарајућег средњег образовања и полагањем 
специјалистнчког, односно мајсторског нспнта н које има 
петогодншње радно искуство у струци стечено после спе-
цијалистичког, односно мајсторског испита; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 5. да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте обра-
зовања који су пропнсани чланом 7 тачка 8) Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21): 
дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним 
програмом методике предмета у подручју рада текстилство 
и кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила; 
дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; 
инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер 
технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер тех-
нологије текстила; дипломиранн инжењер технологије, 
одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер 
технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; 
дипломирани текстилни инжењер за дизајн н пројектовање 
текстила н одеће; дипломирани инжењер за текстилно 
инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипло-
мирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно- 
машинска струка, дипломирани ннжењер текстилно-ма-
шинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; 
инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни 
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни 
и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар 
конструктор; инжењер технологије за производњу кожне 
галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду 
коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за индус-
трију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер 
технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња 
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфек-
ција; инжењер технологије за производњу кожне галан-
терије и конфекције; инжењер технологије, смер произ-
водња кожне галантерије; инжењер технологије за обраду 
и прераду коже и крзна, смер производња кожне галанте-
рије и конфекције; инжењер за индустрију кожне галан-
терије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, 
група производња коже и крзна; инжењер технологије за 
производњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим 
образовањем и положеним специјалистичким испитом за 
образовни профнл у подручју рада текстилство и кожар-
ство. Наставници практичне наставе, поред стручне спреме 
предвиђене у ал. 2-26 ове тачке морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипло-
мираног дефектолога.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: 1) стручна спрема / образовање; 2) да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страницн Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о одго-
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варајућем образовању (оверену копију дипломе), доказ 
односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
МУП-а РС (оригинал, да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, да није ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија). Доказ о здравственој способности 
за рад са ученнцима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази при-
лажу се у оригиналу илн фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени дока-
зи могу бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судова, однос-
но општннским управама као поверени посао). Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на адресе које су навели у својнм 
пријавама. По пријему резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачи-
нити листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у раднн однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са 
листе обавити разговор у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену обављања разговора бити 
обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су 
навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду) неће бити разматране. Овај 
конкурс се објављује у публикацији “ Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “ Послови”. 
Пријаве са доказима о нспуњености услова слати на горе 
наведену адресу.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Редовни професор за ужу научну област 
Рударство и геологија, рударска група 

предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилника о начи-
ну, поступку и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области рударског инжењерства, са заврше-
ним техничким факултетом - студијским програмом рудар-
ско инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом 
члана 75 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 
88/2017) и члана 106, 113 и 114 Статута Техничког факул-
тета у Бору као и Правилника о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника на Уни-
верзитету у Београду.

Редовни професор за ужу научну област 
Екстрактивна металургија и металурпко 

инжењерство
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилника о начи-
ну, поступку и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области металуршког инжењерства, са 
завршеним техничким факултетом - студијским програ-
мом металуршко инжењерство. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 75 Закона о високом образовању (“Сл. гл. 
РС”, бр 88/2017) и члана 106, 113 и 114 Статута Технич-
ког факултета у Бору као и Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду.

Ванредни професор за ужу научну 
област Рударство и геологија, рударска 

група предмета
на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилника о начи-
ну, поступку и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Техничком 

факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области рударског инжењерства, са заврше-
ним техничким факултетом - студијским програмом рудар-
ско инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом 
члана 75 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 
88/2017) и члана 106, 113 и 114 Статута Техничког факул-
тета у Бору као и Правилника о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника на Уни-
верзитету у Београду.

Наставник енглеског језика
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилника о начи-
ну, поступку и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1степен стручне спреме, са 
завршеним филолошким факултетом, звања дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности. Остали услови 
утврђени су одредбом члана 79. Закона о високом образо-
вању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 106, 111, 113 и 114 
Статута Техничког факултета у Бору као Правилника о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Екстрактивна металургија и металушко 

инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилника о начи-
ну, поступку и ближим условима стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадника на Техничком 
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1степен стручне спреме, мастер 
инжењер металургије и уписане докторске академске сту-
дије студијског програма металуршко инжењерство. Оста-
ли услови утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом 
образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 109, 116 и 117 
Статута Техничког факултета у Бору, као Правилника о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова конкурса (биографија, спи-
сак радова, копиране стране научних и стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству), документа 
у оригиналу или овереном препису. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњавању услова конкурса, достављају се 
на адресу: Технички факултет у Бору, ул. Војске Југославије 
12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања.

ОШ “МИХАЈЛО СПОРИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и Закону о основама 
система образовања и васпитања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, на конкурс 
доставити: кратку биографију (ЦВ); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(лица са звањем мастер достављају и диплому основних 
академских студија) према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и одредбама Закона о основама система образовања 
и васпитања, оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда, не ста-

рије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије не старије од 
шест месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом, као и доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
За лица која нису стекла образовање на српском језику – 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Приложена документација се не враћа. Пријава 
на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тач-
ну адресу пребивалишта кандидата. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар канди-
дат треба да приложи сву потребну документацију и дос-
тави школи лично или на горе наведену адресу. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити путем телефона 
030/ 588-000, 581-057 или 065/3583-744 од секретара шко-
ле. Подаци, који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Службени глас-
ник РС”, бр. 87/2018).

ОШ “МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ” 
19256 Јасиково, Влаоле бб.
тел. 030/576-001, 576-316

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време, 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана 
до њеног повратка

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и Закону о основама 
система образовања и васпитања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицимада 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, на конкурс 
доставити: кратку биографију (ЦВ); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(лица са звањем мастер достављају и диплому основних 
академских студија) према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и одредбама Закона о основама система образовања 
и васпитања, оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије не старије од 
шест месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом, као и доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику. 
За лица која нису стекла образовање на српском језику – 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Приложена документација се не враћа. Пријава 
на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тач-
ну адресу пребивалишта кандидата. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар канди-
дат треба да приложи сву потребну документацију и дос-
тави школи лично или на горе наведену адресу. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити путем телефона 
030/ 576-001, 576-316 или 065/3583-744 од секретара шко-
ле. Подаци, који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Службени глас-
ник РС”, бр. 87/2018).

Наука и образовање
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ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

тел. 032/381-005

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022); 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3) неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање језика на коме се обавља васпитно-образовни рад 
(доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20, 129/21) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/192/20, 8/20, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и 16/2022); доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина (доставља се 
у року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за лиценцу) и 
то: потврда високошколске установе о броју бодова или 
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду; уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; (уверење из муп-а и суда) уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику- подно-
си доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће школске установе. Проверу психофизичких 
способности кандидата који испуњавају услове конкурса, 
а који су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање у Чачку, применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Предата конкурсна 
документација се не враћа. Пријаву слати на адресу школе.

ЈАГОДИНА

ОШ „МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ”
35000 Јагодина, Милунке Савић 1

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање.

Чистачица
са 57% норме

УСЛОВИ: основно образовање.

Наставник математике
УСЛОВИ: образовање на основу Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021. 

ОСТАЛО: конкурс спроводи конкурсна комисија именова-
на решењем директора. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а уз одштампани 
пријавни формулар, установи достављају документацију о 
испуњењу услова за пријем на основу члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Докази 
о испуњености услова се достављају у оригиналу или ове-
реној копији. У поступку одлучивања о избору извршиоца 
врши се претходна провера психофизичких способности од 
стране надлежне службе за послове запошљавања. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве уз документацију о испуњењу услова доставити 
на горе наведену адресу, или лично секретаријату школе, 
радним данима од 9 до 13 часова. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Браће Југовић 10

Наставник машинске групе предмета
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос, прописане одредбама Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17 –други закон, 10/19 и 6/20), и одредаба Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Машинство и обрада метала, и то: поседовање 
одговарајућег образовања, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник практичне наставе у 
машинству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос, прописане одредбама Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17 –други закон, 10/19 и 6/20), и одредаба Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала, и то: поседо-
вање одговарајућег образовања, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 

за кривична дела насиља насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик – на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернерт страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
Школи. Уз пријаву, кандидати су дужни да доставе: ове-
рену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању у складу са одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања, не старију од 
шест месеци, уверење надлежног суда о некажњавању, не 
старије од шест месеци; уверење о држављанству, не ста-
рије од шест месеци; уверење МУП-а о чињеници да канди-
дат није осуђиван за кривично дело или привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образовања и васпи-
тања, (члан 139 став 1 тачка 3), не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месе-
ци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду (не старије од 
шест месеци). Напомена: документа која се прилажу као 
доказ о испуњености услова не могу бити старија од шест 
месеци, а достављају се оригинали или оверене копије. 
Докази који се достављају у виду копије, морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС” бр. 93/14 и 22/15). Пријаве 
са комплетном документацијом (доказима о испуњавању 
услова), достављају се на горе наведену адресу са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос ____“. Непотпуне и 
неблаговремене молбе неће бити узете у разматрање. Бли-
же информације могу се добити код секретара, на телефон 
школе: 035/321-408.

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
35207 Поточац, Бановински пут бб.

тел. 035/8522-804

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање предвиђено на 
основу члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/2020, 129/21), и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22, 16/22); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20, 
129/21) - да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: пријавни формулар са сајта Министарства просве-
те; краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије - оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рођених - оверену 
фотокопију; доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности коју врши надлежна служба 
за послове запошлљавања. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни 
да попуне пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, и потребну документацију 
заједно са пријавним формуларом доставе на горе наведе-
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ну адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа 
обавештења се могу добити у секретаријату школе на теле-
фон 035/8522-804.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Раде Кончара 3

тел. 035/8470-030

Наставник практичне наставе (наставник 
вежби и наставе у блоку) групе предмета 
образовног профила медицинска сестра 
- техничар (предмети: здравствена нега 

и прва помоћ) 
2 извршиоца

Наставник практичне наставе (наставник 
вежби и наставе у блоку) групе предмета 
образовног профила физиотерапеутски 

техничар (предмети: кинезиологија, 
масажа, физикална терапија, специјална 

рехабилитација и кинезитерапија) 

Наставник предметне наставе опште 
стручних предмета (предмети: 

лабораторијске технике, токсиколошка 
хемија и броматологија и практичне 

наставе (наставник вежби и 
наставе у блоку) групе предмета 

образовног профила лабораторијски 
техничар (предмети: броматологија, 

лабораторијске технике и медицинска 
биохемија)

са 99% радног времена

Наставник практичне наставе (наставник 
вежби и наставе у блоку) групе предмета 
образовног профила медицинска сестра 
- техничар (предмети: здравствена нега 

и прва помоћ)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник практичне наставе (наставник 
вежби и наставе у блоку) групе предмета 
образовног профила физиотерапеутски 

техничар (предмети: кинезиологија, 
масажа, физикална терапија)

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („ Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021) као и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита. Кандида-
ти морају испуњавати и услове за пријем у радни однос, 
утврђене чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да поседују држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандидати, уз попуњен 
пријавни формулар одштампан са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
достављају: кратку биографију; оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотоко-
пија (на обрасцу који важи трајно); уверење о држављан-
ству Републике Србије – оригинал или оверена фотокопија 
(не старије од 6 месеци); доказ да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом (не старије од 6 месеци), издато од 
надлежне полицијске управе; доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 

пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати са назнаком „За конкурс” на горе наведену адресу, 
или лично секретаријату школе радним даним од 9 до 13 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ОМШ “МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ”
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47

тел. 035/573-060

Наставник корепетиције
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандиат има одговарајуће образовање, 
(дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипло-
мирани музичар – пијаниста; дипломирани музичар – 
оргуљаш, академски музичар – пијаниста, академски 
музичар оргуљаш, мастер музички уметник – професио-
нални статус – клавириста, оргуљаш или чембалиста); 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да на српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чла-
ном 140 Закона прописано је да: наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и оговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005 године. Кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” број 88/17, 27/18, 27/18 – др. Закон, 10/19, 6/20 и 
129/2021) и члана 8 тачка 2.5 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у основној музичкој школи „ 
Миленко Живковић” бр. 107 од 16.03.2018. године. Кан-
дидати подносе одштампан и попуњен пријавни форму-
лар са званичне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; биографију, оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених и извод из казнене еви-
денције при надлежној полицијској управи МУП-а као и да 
зна српски језик. Са кандидатима који испуњавају усло-
ве обавиће се и провера професионалне компетенције. 
Послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја за канди-
дате који имају пребивалиште ван седишта послодавца. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ 
„Миленко Живковић” Параћин, 35250 Параћин, Бранка 
Крсмановића 47, или се шаљу поштом, са повратницом, 
уз назнаку “За конкурс”.

Наставник саксофона
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, 
(дипломирани музичар, усмерење саксофониста; дипло-
мирани музичар –саксофониста, академски музичар – 
саксофониста, мастер музички уметник – професионал-
ни статус-саксофониста); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да ма држављанство Репу-
блике Србије5) Зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 
тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Чланом 140 Закона пропи-
сано је да: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
оговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005 године. Канди-
дати треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/17, 27/18, 27/18 – др. Закон, 10/19, 6/20 
И 129/2021) и члана 8 тачка 2.5 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у основној музичкој школи 
„ Миленко Живковић” бр. 107 од 16.03.2018. године. Кан-
дидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографију, оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о држављанству републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а као и да зна српски 
језик.Са кандидатима који испуњавају услове обавиће се и 
провера професионалне компетенције. Послодавац нема 
обавезу обезбеђења смештаја за кандидате који имају 
пребивалиште ван седишта послодавца. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ „Миленко Живко-
вић”, 35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47, или се шаљу 
поштом, са повратницом, уз назнаку “За конкурс”.

Домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, 
(степен стручне спреме IV степен образовн профил: сви 
образовни профили техничког смера - КВ бравар, КВ водо-
инсталатер, КВ столар и КВ електротехничар, стручна 
спрема средња школа); додатни услов: познавање рада на 
рачунару и минимум рада на истим или сличним послови-
ма у трајању од 3 године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач-
ка 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати треба да испуњавају 
услове из Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 27/18 – др. 
Закон, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у основној музичкој школи 
„ Миленко Живковић” бр. 41 од 16.03.2019. године. Кан-
дидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографију, оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о држављанству републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а као и да зна српски 
језик. Послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја за 
кандидате који имају пребивалиште ван седишта послода-
вца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ 
„Миленко Живковић”, 35250 Параћин, Бранка Крсмановића 
47, или се шаљу поштом, са повратницом, уз назнаку “За 
конкурс”.

Наука и образовање
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ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

тел. 035/8221-492

Наставник машинске групе предмета
на одређено време, замена преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 
95/2018 - аутентично тумачење) као и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да: има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада машинство и обрада метала („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 4/22) и то: дипломирани 
машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; 
професор машинства; дипломирани инжењер за развој 
машинске струке; мастер инжењер машинства, претход-
но завршене студије првог степена – основне академске 
студије у области машинског инжењерства; дипломирани 
инжењер машинства – мастер; мастер инжењер машин-
ства, претходно завршене студије првог степена – основне 
академске студије у области машинства. Кандидат мора да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
мора да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено време, 

замена преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 
95/2018 - аутентично тумачење) као и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закон, 10/19, 6/20 129/21), односно да: има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 
4/2022) и то: 1. професор односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 2. 
професор односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; 3. професор однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; 4; професор српског језика и српске 
књижевности; 5.професор српскохрватског језика са јуж-
нословенским језицима; 6. професор југословенске књи-
жевности и српског језика; 7. професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; 8. професор српског језика и 
књижевности; 9. професор српске књижевности и језика; 
10. професор српског језика и књижевности са општом 
књижевношћу; 11. професор југословенских књижевности; 
12. дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
13. дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
14. дипломирани филолог српског језика са јужнословен-
ским језицима; 15. мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија; Српски језик и лингвистика; Срп-
ска филологија; српски језик и књижевност; Српски језик 
и примењена лингвистика; Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компа-
ративна књижевност са теоријом књижевности); 16.мастер 
филолог (студијски програми; Српски језик, Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија; српски језик и лингвистика; Филоло-
гија, модули: Српски језик и српски језик и компаративна 
књижевност); 17. Мастер професор књижевности и језика 
(србиста); 18. Мастер професор књижевности и језика-ком-
паратиста; Мастер професор предметне наставе. Лице које 

је стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима: Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик: Српска књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија; Српски језик и књижевност; Србисти-
ка Кандидат мора да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; мора да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи и то: уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ надлежне полицијске управе да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у Школи (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у Школи); радну биографију (пожељно 
доставити). Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна комисија од 
три члана коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Сви кандидати који испуњавају услове, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема разултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе. 
Комисија сачињава образложену листу кандидата у року 
од 8 дана од обављеног разговора доставља је директо-
ру и директор школе доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: 
Прва техничка школа, Кнегиње Милице 101, 35000 Јагоди-
на, са назнаком „За конкурс” или донети лично у канцела-
рију секретара школе, радним данима до 14 часова. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе, путем телефона 035/8221-492. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА

ОШ “СЕРВО МИХАЉ”
23325 Падеј, Маршала Тита 45

тел. 0230/755-09

Спремачица
са 73% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава све потребне услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 
и 95/2018 - аут. тумачење) кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1) да имају одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чл. 27. Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у Основној 

школи „Серво Михаљ” у Падеј – завршени I степен стру-
чне спреме (основно образовање); 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (мађарски језик). Кандидати подносе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, биографију и следеће доказе о 
испуњености услова: доказ о стеченом образовању – ове-
рену фотокопију сведочанства о стеченом одговарајућем 
образовању (сведочанство о завршеној основној школи); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци). Доказ да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање – 
уверење МУП-а не старије од шест месеци; доказ о знању 
српског језика – оригинал или оверена фотокопија све-
дочанства о стеченом основном образовању на српском 
језику или потврду основне школе да су у току школовања 
похађала наставу из српског језика односно српског језика 
као нематерњег; - доказ о знању мађарског језика - ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе, односно сведочан-
ства о стеченом основном образовању на мађарском јези-
ку. Копије морају бити оверене.

Домар / мајстор одржавања – ложач
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава све потребне услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 
и 95/2018 - аут. тумачење) кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1) да имају одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чл. 27. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„Серво Михаљ” у Падеј – завршену средњу школу - III или 
IV степен стручне спреме техничког или машинског усме-
рења и положен стручни испит за рад са судовима под при-
тиском (за рад руковања постројењем у котларници); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (мађарски језик). Кандидати подносе: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, биографију и следеће 
доказе о испуњености услова: доказ о стеченом образо-
вању – оверену фотокопију сведочанства о стеченом одго-
варајућем образовању (сведочанство о завршеној средњој 
школи); уверење о положеном испиту за рад са судовима 
под притиском - оригинал или оверена фотокопија; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци). Доказ да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
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ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом, утрђено дискриминаторно пона-
шање – уверење МУП-а не старије од шест месеци; доказ 
о знању српског језика – оригинал или оверена фотокопија 
сведочанства о стеченом основном или средњем образо-
вању на српском језику или потврду основне или средње 
школе да су у току школовања похађала наставу из српс-
ког језика односно српског језика као нематерњег; доказ о 
знању мађарског језика - оригинал или оверена фотокопија 
дипломе, односно сведочанства о стеченом основном или 
средњем образовању на мађарском језику. Копије морају 
бити оверене. 

ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља кандидат који је изабран пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовре-
мене и потпуне и који испуњавају услове са оглашено рад-
но место упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса код Националне службе за запошљавање у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом на адре-
су: Основна школа „Серво Михаљ”, 23325 Падеј, Маршала 
Тита 45. Ближе информације се могу добити на телефон 
0230/755-09.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница, Светог Саве 24

тел. 034/519-107

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 94,44% радног 
времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
Закон, 6/2020 и 129/21): да поседује одговарајуће високо 
образовање; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Одговарајућа стручна спрема прописана је Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 11/2019) за тражено радно место, лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на: 1) сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисципплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка 2 овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Уколико кандидат није стекао образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, приложити и кратку радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-

вању, уверење о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
уверење издато од стране суда да се против кандидата не 
води кривични поступак (не старије од шест месеци); уве-
рење издато од стране надлежног органа (МУП-а) да кан-
дидат није осуђиван (не старије од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује образов-
но васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност, за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора (на проверу психофизичких спо-
собности школа упућује кандидате који испуњавају усло-
ве конкурса у надлежну Националну службу за запошља-
вање). Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставити лично или поштом на 
адресу ОШ „Свети Сава” 34243 Топоница, Улица Светог 
Саве број 24, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса са назнаком „Конкурс за наставника српског језика и 
књижевности”. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и 
фотокопије докумената које нису оверене неће се размат-
рати. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату вра-
ти достављену документацију. Ближе информције могу се 
добити од секретара школе на телефон 034/519-107 сваког 
радног дана у периоду од 8 до 12 часова.

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ”
34321 Десимировац бб.

тел. 034/6170-480

Наставник немачког језика
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу у Лужницама

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 
054/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
и то да: има одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања и 
чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 2/17, 13/18 и 117/19); има психичку, физичку и 
здравстену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без озира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни фолмулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију 
(ЦВ) и податкео професионалном развоју, оригинал или 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оригинал или оверен препис / фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење о не осуђиваности – 
основни суд и уверење о не кажњавању – МУП) (не старије 
од 6 месеци); потврда одговарајуће установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (осим кандидата који 
су средње, више или високо образовање стекли на српском 
језику, што доказује оригиналом или овереним преписом 
/ фотокопијом дипломе за наведени ниво образовања). 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандаризованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолошке процене 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степе-

на стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о лич-
ности (“Сл. гл. РС” бр. 87/18). Пријавни формулар са кон-
курсом траженим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: ОШ „Сретен Младеновић” 34321 Деси-
мировац бб., са назнаком „За конкурс наставник математи-
ке”. Контакт особа: директор школе, телефон 034/6170-480.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАДА НАУМОВИЋ”
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30

тел. 034/335-074

Оглас објављен 14.12.2022. године, у публикацији “Посло-
ви” (број 1018) за пријем у радни однос васпитача, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана - 2 извршиоца, исправља се у делу који се односи на 
број извршилаца и треба исправно да гласи:

Васпитач, на одређено време, ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана

1 извршилац

У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Сарадник у звање лектор за научну 
област Филолошке науке, ужа научна 

област Немачки језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије (или њима 
еквивалентне четворогодишње студије према раније 
важећем закону) са просечном оценом најмање осам 
(8) на основним и на мастер академским студијама, као 
и способност за наставни рад. За сваки поновни избор у 
звање лектора неопходно је да кандидат испуни и следеће 
услове: најмање један стручни или научни рад објављен 
у часописима или зборницима научних конференција или 
најмање један књижевни или ванкњижевни (стручни) пре-
вод; позитивно оцењен педагошки рад у складу са Правил-
ником о стандардима и процедурама обезбеђивања квали-
тета наставе на Факултету. Кандидати који се пријављују 
на конкурс морају испуњавати општи предуслов у погледу 
неосуђиваности, утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, што доказују потврдом надлежног органа да нису 
осуђивани за кривична дела предвиђена наведеним про-
писима. Кандидати који се пријаве на конкурс морају да 
испуњавају и остале обавезне, изборне, опште и посебне 
услове предвиђене чл. 82 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/18, 
67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/21 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст - бр. II-01-483 од 
06.06.2022. године), чл. 139 и чл. 144 Статута Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2. 
3. 2021. године – пречишћен текст), Одлуком о изменама 
и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 16.05.2022), 
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 
01-2180 од 05.07.2022. године), чл. 5 и чл. 6 Правилника о 
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 
03.03.2014), Одлуком о изменама и допунама Правилника о 
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 
од 20.10.2016) и другим актима Факултета и Универзите-
та у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на 
наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија и струч-
на биографија; оверене копије диплома свих нивоа сту-
дија (са наведном просечном оценом); извод из матичне 
књиге рођених (оверена копија); уверење о држављанству 
(оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лич-
на карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) 
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал 
или оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандида-
те који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Кандидат при-
лаже документацију прописану конкурсом са доказима о 
испуњености услова уз попуњени Образац који је објављен 
на сајту Факултета (у делу Документа и прописи – Обрас-
ци). Кандидат је у обавези да сву документацију достави у 
штампаној форми, а уредно попуњен образац у штампа-
ној и електонској форми (на компакт диску – цд-у) у три 
примерка. Приликом доказивања биографских података, 

Наука и образовање
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кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити пода-
така о личности, односно да све личне податке, технички, 
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити 
оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није 
приложена комплетна документација сматраће се неком-
плетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва 
документација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, Јована Цвијића бб., 34000 Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за уметничку област 
Драмске и аудио-визуелне уметности, 

ужа уметничка област Уметничка 
продукција

на одређено време од пет година или на 
неодређено време

Наставник у звање доцент за уметничку 
област Примењене уметности и дизајн, 
ужа уметничка област Графички дизајн
са 50% радног времена, на одређено време 

од пет година

Наставник у звање доцент за уметничку 
област Примењене уметности и дизајн, 
ужа уметничка област Графика књиге
са 50% радног времена, на одређено време 

од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности. 

За избор у звање редовни професор: доктор или магис-
тар из одговарајуће уже уметничке области са најмањом 
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на високошколској 
установи и већи број признатих уметничких остварења зна-
чајних за развој уметности, или високо образовање мастер 
академских студија и изузетна уметничка дела која су значај-
но утицала на развој културе и уметности. 

За избор у звање ванредни професор: доктор или 
магистар из одговарајуће уже уметничке области са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), 
односно најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и више уметничких остварења 
у уметничкој области, или високо образовање мастер 
академских студија и уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности. 

За избор у звање доцент: доктор или магистар из одго-
варајуће уже уметничке области са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошколској установи 
и уметничка остварења у уметничкој области, или високо 
образовање мастер академских студија и призната умет-
ничка остварења из области за коју се бира.

Наставник у звање ванредни професор 
за научну област Филолошке науке, ужа 

научна област Српска књижевност
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу друштвено-ху-
манистичких наука. За избор у звање ванредни професор: 
доктор наука из научне области за коју се кандидат бира са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), 
односно најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи и има више научних радова од значаја 
за развој науке, у ужој научној области, објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са рецензија-
ма, оригинална стручна остварења, односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште, обавезне, 
изборне и посебне услови предвиђене чл. 74 и чл. 75 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу - пречишћен текст (бр. II-01-483 
од 6. 6. 2022. године), Статутом Филолошко-уметничког 

факултета у Крагујевцу – пречишћен тест (бр. 01-3691/1 од 
02.03.2021. године), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 16.05.2022. године), Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 – 
аутентично тумачење), Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. I-01-480 
од 3. 6. 2022. године), Правилником о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу – пре-
чишћен текст (бр. I-01-478 од 3. 6. 2022. године), Правил-
ником о ужим научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. III-01-
317 од 13. 4. 2022. године) са изменама и допунама (бр. 
III-01-818/10 од 6. 10. 2022, бр. III-1002/15 од 2411.2022. и 
бр. III-01-1101/22 од 22.12.2022. године) и другим актима 
Универзитета и Филолошко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу. Кандидати који се пријављују на конкурсе морају 
испуњавати општи предуслов у погледу неосуђиваности, 
утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и чл. 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што доказују 
потврдом надлежног органа да нису осуђивани за кривич-
на дела предвиђена наведеним прописима. Документа 
која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријаву, 
биографију, стручну биографију, оверене копије диплома 
(или уверења) свих нивоа студија (са наведеном просечном 
оценом), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копију), уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију), фотокопију личне карте и очитану личну 
карту, доказ о испуњавању општих предуслова у погледу 
неосуђиваности утврђених чл. 72 став 4 Закона о високом 
образовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу – потврда надлежног органа (полицијске управе) 
- оригинал или оверену копију, потврду Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за 
кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврду 
о педагошком искуству на високошколској установи, за 
кандидате који се први пут бирају у звање наставника и 
заснивају радни однос на факултету у саставу Универзи-
тета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити оверене у јед-
ном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена 
комплетна документација тражена конкурсом као доказ о 
испуњености услова, сматраће се неуредном и неће се узе-
ти у разматрање. Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да 
доставе и у електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) 
у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање које је саставни део Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања биограф-
ских података, кандидат је дужан да се придржава Зако-
на о заштити података о личности, односно да све личне 
податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва докумен-
тација и радови достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 
Јована Цвијића бб., 34000 Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34220 Лапово, Косовских јунака 10

тел. 034/6101-050

Стручни сарадник библиотекар
са 77,78% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

Наставник српског језика
са 22,22% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 6/2020; 129/2021) и 
то: да има одго- варајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) као и према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“ Про-светни гласник РС” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022), да има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем остварује образовно вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који пре-
узима на званичној страници Министарства просвете, РС и 
са одшампаним пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: оверени препис или оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здраственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља кандидат који заснује 
радни однос по конкурсу пре закључења уговора о раду; 
уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 
ст.1 тач.3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања кандидат прибавља у надлежној Полицијској управи 
МУП-а - не старије од 6 месеци; у оригиналу или овереној 
копији; уверење о држављанству РС – оригинал или овере-
на копија - не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (оргиинал или оверена копија); доказ о знању 
српског језика као језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику.Тражена доку-
мента достављају се у оргиналу или овереној копији лично 
или послати у затвореној коверти на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”. Рок за достављање пријава је
8 дана од дана објављивања у листу “ Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Телефон за информације 034/61-01-050 (секретар школе).

СРЕДЊА ШКОЛА ЛАПОВО
34220 Лапово, Светозара Марковића 43

тел. 034/6100-230

Наставник практичне наставе за куваре
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених 
законом о раду морају испуњавати услове за пријем у рад-
ни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одго-
варајуће образовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам, послове наставника практичне 
наставе за куваре може да обавља за образовни профил 
кувар: кувар специјалиста; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица и родоскрвнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије, да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи и то: ори-
гинал или оверена копија дипломе, одн. уверења којим 
се доказује одговарајуће образовање; фотокопију личне 
карте, односно биометријски очитану личну карту; био-
графске податке, односно радну биографију; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених са холограмом; доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривича дела при-
мање или давање мита, за кривича дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – уверење из МУП-а (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више и високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
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језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
доказ о испуњености услова (лекарско уверење) кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи / 
фотокопије. Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Пријаву са потреб-
ним документима слати на горе наведену адресу или лично 
предати секретаријату школе са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Информације се могу добити на горе наведени 
број телефона. Кандидати треба да уз пријаву приложе и 
контакт телефон.

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених 
законом о раду морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 
да има одговарајуће образовање (на студијама другог сте-
пена мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године). Према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама. 
Послове наставника математике може да обавља: профе-
сор математике; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене - лице из 
ове тачке мора да има претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика, При-
мењена математика или двопредметне наставе математи-
ке и информатике или математике и физике; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар – информатичар; дипломирани математи-
чар – професор математике; дипломирани математичар за 
математику економије; професор математике – теоријско 
усмерење; професор математике – теоријски смер; про-
фесор математике и рачунарства; професор информатике 
– математике; професор хемије – математике; професор 
географије – математике; професор физике – математике; 
професор биологије – математике; дипломирани матема-
тичар – астроном; дипломирани математичар – теоријска 
математика; дипломирани математичар – примењена 
математика; дипломирани математичар – математика 
финансија; дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); дипломирани инфор-
матичар; дипломирани професор математике – мастер; 
дипломирани математичар – мастер; мастер математичар; 
мастер професор математике; мастер математичар – про-
фесор математике; мастер инжењер примењене математи-
ке. Лице из тачке 13 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родос-
крвнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије, да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: оригинал или оверена копија дипло-
ме, одн. уверења којим се доказује одговарајуће образо-
вање (кандидати који су стекли академско звање мастер 
достављају и оверену фотокопију дипломе са основних 
студија); фотокопију личне карте, односно биометријски 
очитану личне карту; биографске податке, односно радну 
биографију; уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених са холограмом; доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривича 
дела примање или давање мита, за кривича дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – уверење из МУП-а (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више и високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
доказ о испуњености услова (лекарско уверење) канди-
дат прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који 
се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи 
/ фотокопије.Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Пријаву са потреб-
ним документима слати на горе наведену адресу или лично 
предати секретаријату школе са назнаком „За конкурсну 
комисију”. Информације се могу добити на горе наведени 
број телефона. Кандидати треба да уз пријаву приложе и 
контакт телефон.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање ванредни професор 
или редовни професор, за научну 

област Машинско инжењерство за ужу 
научну област Машинске конструкције и 

механизација
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни назив доктора 
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи 
предуслов: кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Зако-
на о високом образовању. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилника о критеријумима за избор наставника 
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, умет-
ничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз 
пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или уве-
рење о стеченом докторату из одговарајуће научне области 
и диплому или уверење о претходно завршеним степенима 
студија у оригиналу или овереној копији; оверену фотоко-
пију личне карте или очитану личну карту; биографију, 
доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је 
кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства, 
оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког иску-
ства, списак стручних и научних радова, као и саме радове, 
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривична дела у оригиналу или овереној копији друге доказе 
којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавез-
них и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми 
на компакт диску – цд-у у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка избо-
ра у звање (доступно на: https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адре-
су: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре 
Јањић бр. 6 са назнаком радног места, научне области и уже 
научне области за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ” 
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5

тел. 034/323-649

Наставник виолине
са 60% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутне запослене до повратка 

са породиљског одсуства, преко 60 дана

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17 и 27/2018 - други закони, 10/2019, 6/20 и 129/21), у 

радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и то ако има: одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Одговарајуће образовање има лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања.Бли-
жи услови у погледу степена и врсте образовања наставни-
ка за послове за које је конкурс расписан предвиђени су: 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметнич-
ким школама у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
16/15, 11/16 и 2/17).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат 
треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене 
мастер студије), односно уверење о дипломирању уколи-
ко диплома још није издата; уколико је диплома стечена 
у иностранству - диплома и додатак дипломи морају бити 
преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача и оверене од јавног бележника, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); да лице зна српски језик (доказ 
је приложена диплома о стеченом образовању, а уколико 
је диплома стечена на другом језику доказ је потврда или 
сведочанство средње школе), уверење полицијске управе 
да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у 
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама система образовања 
и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења Уговора 
о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc који се 
одштампан доставља школи заједно са потребном доку-
ментацијом. Кандидати који буду позвани од стране школе 
дужни су да приступе провери психофизичких способности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Кандидати су дуж-
ни да у пријави наведу контакт телефон, како би били оба-
вештени о поступку провере психофизичких способности. 
Пријаве кандидата који не приступе провери психифизич-
ких способности неће се разматрати. Документа се предају 
у оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или 
непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са 
потребним документима слати на горе наведену адресу.

КРАЉЕВО

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 ст. 1 и 2 Закона и то: да има одговарајуће високо 
образовање за наставника у средњој стручној школи у 
подручју рада култура, уметност и јавно информисање и 
образовним профилима ликовни техничар, техничар дизај-
на графике и техничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа, односно педагога или психолога, стечено на - 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; - на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5908.03.2023. |  Број 1030 |   

предмет, односно групу предмета; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; да против кандида-
та није покренут кривични поступак и истрага; да за канди-
дата није утврђено дискриминаторног понашања, у складу 
са законом; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик, као језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да има дозволу за 
рад за наставника, педагога или психолога, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат уз пријавни 
формулар, одштампан са званичног сајта Министарства 
просвете, треба да приложи доказе да испуњава услове 
и то: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању – кандидат који је завршио мастер студије дос-
тавља оверене копије диплома и мастер академских сту-
дија и основних академских студија; доказ о поседовању 
дозволе за рад – оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о година-
ма рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања – потврду 
о годинама рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, од 
најмање 8 година; уверење надлежног суда, према преби-
валишту кандидата, да се против кандидата не води кри-
вични поступак и да није покренута истрага, пред основ-
ним и вишим судовима и јавним тужилаштвима - уверење 
издато након расписивања конкурса; уверење издато од 
надлежне Полицијске управе о казненој евиденцији за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење 
издато након расписивања конкурса; уверење Повереника 
за заштиту равноправности да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање – уверење издато након рас-
писивања конкурса; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; доказ / уверење да кандидат има обуку и положен 
испит за директора школе (оверена фотокопија). Пријава 
која не буде садржала доказ / уверење о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора неће се сматрати непот-
пуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе; 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – српски језик (само кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику). Кандидат доставља 
потврду високошколске установе да је положио испит из 
српског језика - оверену фотокопију; доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује (оверена копија). У 
супротном је потребно доставити потврду надлежне Школ-
ске управе да није вршен стручно-педагошки надзор у 
раду кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања, само за 
кандидата који је претходно обављао дужност директора 
школе (оверена копија). У супротном је потребно доставити 
потврду надлежне Школске управе да у периоду његовог 
мандата није вршен стручно педагошки надзор школе. Кан-
дидат који није раније обављао дужност директора школе, 
наводи у биографији да ову дужност није обављао; биогра-
фију, са контакт телефоном и адресом електронске поште, 
са прегледом кретања у служби и стручном усавршавању; 
предлог програма рада директора школе; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима, издато од стране здравствене установе, 
након расписивања конкурса. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у листу НСЗ „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се она која, уз 
пријавни формулар, садржи исправна документа наведе-
на у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се и она 
која је предата препорученом поштом до истека конкурса, а 
као дан пријаве на конкурс сматраће се дан предаје пошти. 
Документација кандидата се не враћа. Пријавни формулар, 
са документацијом, доставити у затвореној коверти, лично 
или на адресу: Уметничка школа у Краљеву, 36000 Краље-
во, Улица цара Лазара 38, са назнаком „Пријава на конкурс 
за избор директора школе”. Све информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на тел. 036/326-700.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник хемије
са 47% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 
истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („ Сл. гласник РС- Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/16, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, /8/2020, 18/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, ) и члана 
20. и 21. Правилника о раду ОШ „Светозар Марковић” и то: 
У радни однос може да буде примљено лице, под условима 
прописаним Законом и то ако: има одговарајуће образо-
вање из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 Зако-
на о основама система образовања (односно образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се прибавља пре закључења 
уговора о раду).; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривич-
на дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: верену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању; доказ да је кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова. (Настав-
ник који је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има наведено образовање; доказ да 
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима представља лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци у тренутку подношења 
пријаве на конкурс, издато од стране овлашћење здравс-
твене установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат по окончању конкурса а пре закључења 
уговора о раду; доказ да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; доказ представља извод из казнене еви-
денције полицијске управе - Одељење за казнену евиден-
цију; доказ о држављанству Републике Србије представља 
оригинал или оверена копија уверење о држављанству); 
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; доказ о знању српског језика / доказ о знању 
српског језика и језика на којем ће остваривати образов-
но-васпитни рад код послодавца (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику/на 
српском језику и на језику на којем ће остваривати обра-
зовно-васпитни рад код послодавца); радну биографију. 
Кандидати, преузимају и попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства и потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају школи. Уз потписану пријаву и наведену 
документацију, потребно је доставити и документацију на 

основу које се врши бодовање по критеријумима из чла-
на 29 Правилника о раду (потврда о оствареном радом 
стажу у установама образовања и ван установа образо-
вања и доказ о стеченом звању у поступку стручног усавр-
шавања и напредовања, уколико га поседују). Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” поштом на адресу ОШ „Светозар 
Марковић”, 36000 Краљево, Цара Душана 2. или лично рад-
ним даном од 08.00 до 14.00 часова. Додатне информације 
о конкурсу можете добити од секретара школе на телефон 
036/314-296. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкур-
сна комисија неће узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ЖАБАРЕ”
Жабаре, 37233 Врбница

тел. 037/3882-218

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 129/2021) за 
директора може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 
1 и 2, овог закона и то: 1. да поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, рансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит - лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога. 3. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузуи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, 7. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 8. да је савладало обуку и да има 
положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар 
са званичне интернет странице МП (http://www.mpn.gov.
rs); доказ о стеченом одговарајућем образовању, у складу 
са одредбом члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - диплома; доказ о положеном испиту 
за лиценцу, односно дозволи за рад наставника, васпита-
ча или стручног сарадника, односно положеном стручном 
испиту; доказ о раду у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (најмање осам година) – потврда; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима; уверење да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса; 
уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и истрага пред основним и вишим судо-
вима и јавним тужилаштвима у Републици Србији, не ста-
рије од 30 дана од дана објављивања конкурса; уверење о 
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држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса; доказ о знању српског језика 
језика односно језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад (подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на другом језику); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника, а ако није вршен стручно педагошки 
надзор у раду кандидата - потврду просветног саветника 
да надзор није вршен; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (за 
кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе) или потврда Школске управе да у перио-
ду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор 
и спољашње вредновање школе; потврда да је кандидат 
пријављен на обуку за испит за директора или уверење о 
савладаној обуци за полагање испита за директора или да 
је обука у току или уверење о положеном испиту за дирек-
тора – лиценци за директора, уколико кандидат поседује 
исто; биографију са кратким прегледом кретања у служби; 
оквирни план рада за време трајања мандата (није оба-
везно). Сви докази се подносе у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита 
за директора, положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона 
за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Кандидат који се јавио на расписани конкурс може да 
достави допуну документације до тренутка док комисија 
за избор директора не приступи и не отпочне обраду кон-
курсне документације и утврђивање испуњености законом 
прописаних услова за избор директора кандидата који су се 
јавили на расписани конкурс. Након тога допуна докумен-
тације неће бити могућа. Пријављени кандидати писмено 
ће бити обавештени о именовању директора у складу са 
законом. Пријаве на конкурс и достављена документација 
се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Сва потребна обавештења 
се могу добити у секретаријату школе на тел. 037/3882-218. 
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова траже-
них конкурсом слати у затвореној коверти препорученом 
поштом, са назнаком: “Пријава на конкурс за директора”, 
на адресу школе: ОШ “Жабаре”, бб., 37233 Врбница, или 
донети лично у затвореној коверти, са назнаком “Пријава 
на конкурс за директора”, радним даном од 08.00 до 13.00 
часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
37240 Трстеник, Дамјана Максића 2

тел. 062/798-960

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - 
др. закона, 10/19, 27/18-и др.закон и 6/20 и 129/21): 1) 
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и 142 Закона и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19, 27/18-и др.за-
кон, 6/20 и 129/21) и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручију рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање информисање (“Службени гласник РС-Просвет-
ни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019 и 14/20); 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмањем 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 

примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у слкаду са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; биграфију и пропратну 
документацију; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању (оверену фото-
копију дипломе и додатка дипломе); доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно уверење да су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије или доказали да су положи-
ли стручни испит за лиценцу (у складу са чланом 142 
Закона о системима образовања и васпитања); уверење 
о неосуђиваности прибављено од надлежног органа 
МУП-а (ориганал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству (ориганал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (ориганал или оверену фото-
копију), не старије од 6 месеци; доказ о здравственој 
способности доставља кандидат који је изабран, пре 
закључења уговора о раду; кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ о знању 
српског језика језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад. Психолошку процену способности кандида-
та за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање применом стандардних посту-
пака, а на упут школе.

Радник за одржавање хигијене - 
чистачица

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17) 
кандидат мора да испуњава услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19, 
27/18-и др.закон, 6/20), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање-завршена основна школа; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључења уговора 
о раду); 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да доставе: пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; краћу радну биографију; доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверену фотоко-
пију), не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности 
прибављено од надлежног органа МУП-а (ориганал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству (ориганал или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (ориганал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; доказ о здравственој способности доставља кан-
дидат који је изабран, пре закључења уговора о раду; 
психолошку процену способности кандидата за рад са 
децом и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање применом стандардних поступака, а на 
упут школе. 

ОСТАЛО: Пријаву са потребним прилозима кандидат треба 
да достави у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у огласима Националне службе за запошљавање, на горе 
наведену адресу, или предати лично, у коверти са назна-
ком “За конкурс”. Конкурс спроводи конкурсана комисија 
именована решењем директора школе.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“БОШКО КРСТИЋ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Наставник географије и туристичке 
географије

са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, звање професор 
географије, дипломирани професор географије-мастер, 
дипломирани географ, мастер географ. За наставника 
географије и туристичке географије, одговарајуће образо-
вање које подразумева: oдговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена мастер академске 
студије, по претходно завршене основне академске сту-
дије у области географије по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама од најмање четири године, по порпису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања, 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у средњим стручним школам; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђеност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, ускладу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о испуњености услова из тачака 1), 3), 4 
) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Потребно 
је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете и одштампа-
ног заједно са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи. Уз пријавни формулар са званич-
не странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидат треба да достави: диплому о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
уверење да није осуђиван за наведена кривична дела, био-
графију са кретањем у служби, знање српског језика кан-
дидат доказује дипломом о стеченом образовању, уверење 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат прибавља од службе медицине рада, 
пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања на сајту НСЗ и у публикацији 
“Послови”. Документација се подноси у оригиналу или 
овереној копији (овера код јавног бележника). Пријаве са 
документацијом слати на адресу школе, са назнаком “За 
конкурс - за радно место наставника географије и туристич-
ке географије”. Непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни докази и коју уђу 
у ужи круг биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање.

ПУ “ВУКИЦА МИТРОВИЋ”
16000 Лесковац, Масариков трг Ц12/1

тел. 016/255-366

Мајстор одржавања – столар
УСЛОВИ: средње образовање дрвопрерађивачке струке, 
са радним искуством или без радног искуства; поседовање 
возачке дозволе Б категорије; обавезна провера радних 
способности.

Кувар
УСЛОВИ: средње образовање куварске струке; годину дана 
радног искуства у струци.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: спремачица; основно образовање. 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др закон - даље: Закон 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: да има држављанство РС; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правне 
слободе и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-обра-
зовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: потписану биографију (ЦВ); оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оригинал / оверену 
копија уверења о држављанству РС; извод из матичне књи-
ге рођених; оригинал / оверену копија уверења о неосуђи-
ваности за дела из члана 139; потврду Повереника о родној 
равноправности; доказ о познавању српског језика на коме 
се остварује васпитно-образовни рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање. Наведена документа 
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотоко-
пије морају бити оверене од стране надлежног органа као 
доказ да су верне оригиналу. Напомена: рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја слати 
на адресу ПУ “Вукица Митровић”, 16000 Лесковац, Масари-
ков трг Ц12/1, или доставити лично (радним данима од 8 
до 14 часова). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. За ближе информације о конкурсу 
обратити се Правној служби на тел. 016/255-366.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник предметне наставе српског 
језика

са 50% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, за рад у издвојеним одељењима у 
Лебану и Власотинцу

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
одредбама члана 139, 140, 142 и 144 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС 
бр. 88/2017, 27/2018-I и II др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), Правилника о условима у погледу просто-
ра, опреме, наставних средстава и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног образовања одра-
слих („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
13 од 29.07.2013. године) и то: да испуњава услове за 
извођење наставе из предмета српски језик, у складу 
са Правилником којим је прописан степен и врста обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС -Просветни гласник бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 4/21); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнуће, за кривична дела примања мита 
или давања мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе; протв правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанатво Републике 
Србије; да зна српски језик, односно да је стекао основ-
но, средње, више или високо образовање на српском 
језику или да је положило испит из српског језика по 

програму одговарајуће високошколске установе; да има 
савладан програм обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагошког асистен-
та за рад са одраслима „Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног основног образо-
вања одраслих“ - Модул 1. Основне андрагошке вештине 
и Модул 2. Обука наставника за остваривање наставног 
плана и програма за ФООО - Српски језик II и III циклус 
(изабрани кандидат који нема савладан програм обуке 
биће дужан да савлада програм у законском року). 
Потребна документа која кандидат треба приложити уз 
пријаву: попуњени пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете; пријава која треба са садржи 
биографија кандидата (између осталог и податке: прези-
ме и име, име оца, име мајке, девојачко презиме мајке, 
јединствени матични број грађана, адресу становања, 
место рођења, девојачко презиме и контакт телефон; 
диплома о стеченом одговарајућем образовању, ориги-
нал или оверена фотокопија. Лица из предходног става 
која су стекли образовање мастер, односно дипломирани 
мастер уз пријаву достављају доказе о стеченом одго-
варајућем образовању и то: Диплома о стеченом обра-
зовању мастер, односно дипломирани мастер, оригинал 
или оверена фотокопија и диплома о стеченом образо-
вању основне академске студије, оригинал или оверена 
фотокопија; уверење надлежног МУП-а којим кандидат 
доказује да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од дана објављивања 
конкурса; уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија; доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку или је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (диплома издата 
на српском језику која се прилаже као доказ сматра се 
доказом о знању српског језика). Кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику знање српског 
језика доказују доказом о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
потврдом одговарајуће високошколске установе да су 
положили испит из српског језика, оригинал или овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених на трај-
но важећем обрасцу, оригинал или оверена фотокопија; 
доказ о савладаном програму обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и андрагош-
ког асистента за рад са одраслима: „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих”- Модул 1. Основне андра-
гошке вештине и Модул 2. Обука наставника за оства-
ривање наставног плана и програма за ФООО- српски 
језик II и III циклус - оригинал или оверена фотокопија 
(пријава које не садржи наведени документ неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обаве-
зи да у законском року савлада програм обуке); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности (лекар-
ско уверење) за рад са децом и ученицима се доставља 
пре закључењауговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од дана 
објављивања конкурса у листу “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, 
(благовременом пријавом сматраће се пријава која је пре-
дата у року утврђеном конкурсом, а потпуном пријавом 
сматраће се пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове назначене 
у конкурсу); фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у разматрање; сви 
изрази, појмови, именице и глаголи који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола. Пријава са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити лично школи радним 
даном од 09.00 часова до 12.00 часова или препорученом 
пошиљком на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за српски језик”. Пријаве са достављеном документацијм 
се не враћају и задржава се у архиви школе. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О времену и месту психолошке процене кан-
дидати ће бити обавештени телефоном који су навели у 
пријави. Конкурсна комисија школе обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Разговор обавиће се у просто-
ријама школе, а о времену обављања разговора кандида-
ти ће бити обавештени телефоном који су навели у прија-
ви. Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о 
избору кандидата, у складу са законом. Све информације 
о конкурсу могу се добити лично у школи или на телефон: 
016/215-771.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

тел. 016/212-980

Наставник предметне наставе историје
са 15% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, а најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник предметне наставе српског 
језика

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка са 

боловања, а најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове у скла-
ду са чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС”-Просветни гласник бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022) и то: да имају одгова-
рајуће високо образовање; на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то; студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик; радна биографија / ЦВ (необавезно). 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: пријавни 
формулар Министарства просвете (формулар се може 
преузети са веб-адресе Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: htp://www. mpn.gov.rs; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном образовању ако није издата диплома (основне сту-
дије и мастер акадамске студије); оригинал или оверене 
копије уверења о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(извод из казнене евиденције МУП-а РС); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверене копија извода из 
матичне књиге рођених; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи на горе наведену адресу, 
поштом или лично, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу НСЗ „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
који испуњавају све услове конкурса у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Уколи-
ко је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс), кандидат ће у пријави назаначити када и где 
је извршена. Решење о избору кандидата доноси дирек-
тор школе, у року од осам дана од дана када конкурсна 
комисија достави образложену листу кандидата. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе радним даном од 10 до 12 часова и на телефон: 
016/212-980.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

Гложане

Педагог школе
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. знање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњавању услова које је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потписана 
пријава са биографијом кандидата; оверена фотокопија / 
оригинал дипломе; оверена фотокопија / оригинал изво-
да из матичне књиге рођених; оверена фотокопија / ори-
гинал уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о стеченом образовању из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина стечено на високо школ-
ској установи у току студирања или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; оверена фотокопија / оригинал уверења о 
неосуђености за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеци, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или радоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење не старије од 6 месеци); доказ о познавању срп-
ског језика подноси кандидат који образовање није стекао 
на српском језику. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу Милена 
Станковић, телефон 016/3869-982. Адреса на коју се под-
носе пријаве: Основна школа „Свети Сава” Гложане, 16214 
Стајковце. Конкурс за пријем у радни однос спроводи коми-
сија коју ће директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља оригинал / фотокопију уверења о психич-
кој,физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци):

ТШ “РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб.

тел. 016/234-612

Наставник машинске групе предмета
са 67% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, а најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат треба да испуњава услове из члана 140 
став 1, члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 129/21), Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада машинство и обрада метала школама (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022); да има одго-
варајуће високо образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад.

Наставник електротехничке групе 
предмета (веб дизајн - 40%, 

аудиотехника - 20% и софтверски 
алати - 40%)

на одређено време до повратка запосленог са 
функције директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат треба да испуњава услове из члана члана 
139 и члана 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 129/21) и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада електротехника школама (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022); да има одгова-
рајуће високо образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
потребну документацију: оверену, фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми као доказ да има одговарајуће 
образовање или уверење о стеченом образовању (ако 
диплома није уручена) не старије од 6 месеци; кандида-
ти који су високо образовање стекли након 10. септембра 
2005. године подносе оверену фотокопију дипломе основ-
них и мастер студија; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству као доказ да имају држављан-
ство Републике Србије (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); уверење из казнене евиденције 
МУП-а, да нема осуде (не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); доказ о знању српског језика, осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику или су положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школске установе. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси се пре закључење уговора о раду са 
изабрани кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор у складу са Законом. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
подноси из члана 139 Закона у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали 
услове конкурса у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за запошљавање. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходоног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и достављају је директору. Директор досноси 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од дана достављања образложене листе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на горе наведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле, путем телефона 016/234-612.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
16230 Лебане, 19. август 3

тел. 016/846-292

Помоћни радник – чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/17, 27/2018, 10/19 и 6/20), кандидат треба да 
има диплому о завршеном основном образовању. Кандидат 
треба да има: психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да је држављанин Републике Србије. 
Кандидат попуњава пријавни формулар скинут са званич-
не странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и уз одштампан, попуњен и потписан формулар 
који је обавезан доставља и своју пријаву по конкурсу. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију; уверење из основног суда и уверење из МУП-а. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати препоручено поштом на горе наведену адре-
су, или предати лично у Секретаријату школе, са назнаком 
“За конкурс - конкурсној комисији школе”, радним дани-
ма од 08 до 13 часова. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. 

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15300 Лозница, Његошева 20
тел. 015/876-777

Наставник предметне наставе 
математика

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 
и 129/2021) су: 1) да кандидати имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (уколико образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Кандидати уз пријавни формулар 
треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија); доказ да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чла-
ну 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021); 
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. 

Чистачица
УСЛОВИ: услови у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 

Наука и образовање
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129/2021) су: 1) да кандидати имају одговарајуће образо-
вање – основно образовање; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик (уколико образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Кандидати уз пријавни формулар 
треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија); доказ да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чла-
ну 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021); 
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве осам дана од дана 
објављивања огласа у часопису “Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Лице 
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу Оли-
вера Ћосић, контакт телефон 015/876-777. Пријаве се могу 
донети лично или доставити путем поште на горе наведену 
адресу.

НИШ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

18250 Чокот

Оглас објављен 18.01.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” (број 1023), поништава се за радна места:

Професор физичког васпитања са 60% радног времена, 
на одређено време до 31.08.2023. године,

Професор српског језика са 50% радног времена, на 
одређено време за рад у издвојеном одељењу школе у МЗ 

“Девети мај”, до 31.08.2023. године,

Ппрофесор српског језика са 50% радног времена, на 
одређено време за рад у издвојеном одељењу школе у 

Мрамору, до 31.08.2023. године.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЊЕГОШ”
18000 Ниш, Пантелејска 60

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове про-
писане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка. Лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад (лиценцу за наставника, васпитача или 
стручног сарадника), односно положен стручни испит; да 
има обуку и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања на 

дужност); да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. Уз попуњени пријавни 
формулар који се преузима са званичне интернет страни-
це Министарства просвете РС, кандидат треба да поднесе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању у складу са одредбама 
члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу 
за наставника, васпитача или стручног сарадника; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење не старије од 6 месеци); доказ о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а Републике Србије 
(не старије од 30 дана од дана објаве конкурса); уверење 
да се против њега не води кривични поступак (оригинал 
или оверена фотокопија) из Основног суда (не старије од 
30 дана од дана објаве конкурса); доказ о неосуђиваности 
(оригинал или оверена фотокопија) из Приведног суда 
(не старије од 30 дана од дана објаве конкурса); оригинал 
потврде Повереника за заштиту родне равноправности 
да није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана од дана објаве 
конкурса). (Захтев за издавање потврде учесник конкур-
са подноси Поверенику за заштиту роднеравноправности 
у слободној форми на мејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs 
или поштом на адресу Повереник за заштиту родне рав-
ноправности Бул. краља Александра бр. 84, Београд, са 
назнаком да је потврда потребна ради учешћа на конкурсу 
за избор директора школе и са навођењем имена, презиме-
на, ЈМБГ-а и адресе учесника конкурса на коју се доставља 
потврда; документ о савладаној обуци и/или положеном 
испиту за директора школе, (уколико кандидат не доста-
ви овај доказ његова пријава се сматра потпуном); доказ 
- потврду о најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о знању српског језика, осим кандидата 
који су на српском језику стекли одговарајуће образовање; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата, уколико је надзор вршен (извештај просветног 
саветника); уколико је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора установе, резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања - (уко-
лико је спољашње вредновање вршено); потврду школе 
да није вршено спољашње вредновање и да није вршен 
стручно-педагошки надзор над радом кандидата; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби (уколико 
кандидат не достави овај доказ његова пријава се сматра 
потпуном); план рада кандидата за директора за време 
мандата (уколико кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном). Директор се бира на период 
од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Овера документације 
не старија од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се на адресу Школе: Основ-
на школа „Његош” у Нишу, Пантелејска 60, 18000 Ниш, са 
назнаком „Конкурс за директора” или лично у канцеларији 
секретара школе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 
018/212-771 код секретара Школе.

ОШ “СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту: 
Закон о раду), треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о основама 
система образовања и васпитања и услове из члана 25 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Свети Сава” Ниш (дел. бр. 610-194/2018-

01) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области физичке 
културе ли интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима којима су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) 
до 5) доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Доказ о испуњености услова из 
тачке 1), 3) до 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Додатни услови: Послове наставника предметне 
наставе може да обавља лице које има дозволу за рад (у 
даљем тексту: лиценца). Сматра се да наставник предмет-
не наставе који је положио испит за лиценцу има тражена 
додатна знања. Услови: професор физичког васпитања, 
професор физичке културе, дипломирани педагог физич-
ке културе, професор физичког васпитања-дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања-дипломирани организатор спортске рекреа-
ције, професор физичког васпитања-дипломирани кине-
зитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, 
професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког 
васпитања и спорта, професор спорта и физичке културе, 
професор спорта и физичког васпитања. По расписаном 
конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуње-
ни пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата диплома 
оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (оригинал 
не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 
месеци); оригинал доказа надлежног Суда да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 
30 дана), оригинал доказа надлежне Полицијске управе 
да није под истрагом; пријаву на конкурс са биографијом; 
уверење о психофизичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног одно-
са. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на пси-
холошку процену кандидата коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са ученици-
ма, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
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способности за рад са ученицима. Пријаву послати на 
адресу: Основна школа „Свети Сава”, Гарсија Лорке бб, 
Ниш. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
чланова Комисије на телефон: 018/538-200. Неблаговре-
мене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у 
разматрање.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18105 Ниш, Вожд Карађорђе 29

Помоћни радник - чистач

УСЛОВИ: основно образовање, а у складу према Правил-
нику о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места за запослене. Остало: психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије и знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказе о испуњености услова о одговарајућем 
образовању, неосуђиваности и држављанству доставити уз 
пријаву на конкурс (оверена фотокопија дипломе, уверење 
о неосуђиваности, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених), а о знању језика само уколико су 
диплому стекли на универзитетима ван Републике Србије. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности се 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар који треба попунити се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а уз формулар достави-
ти и кратку биографију. Пријаве кандидата са са доказима 
о испуњености услова конкурса достављају се на наведе-
ну адресу Школе, са назнаком „За конкурс - за чистача” у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
су у обавези да пријаву на конкурс изврше на пријавном 
формулару који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете. Пријавни формулар, заједно са 
потребном документацијом, кандидати подносе лично или 
поштом на адресу: Основна школа „Вожд Карађорђе” Ниш, 
Вожд Карађорђе 29, 18105 Ниш. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу Трговинскоправну 

научну област

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 
11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21- други закони), 
чланом 165. Статута Унивезитета у Нишу („Гласник Уни-
верзитета у Нишу”, бр. 8/17, ... 4/21), чланом 5. Правилни-
ка о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу”, бр. 5/22) и Ближим критеријумима за избор у звање 
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/17 ..... 
5/22). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Прав-
ном факултету у Нишу, Трг краља Александра 11, 18105 
Ниш, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву је неопходно доставити биографију, оригинале или 
оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, 
академским и научним називима, библиографију и радо-
ве. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у 
звање дужни су да попуне образац о испуњавању услова 
за избор у звање наставника који се налази на web пор-
талу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну 
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а 
уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да 
се јави администратору Факултета на e-mail: bane@prafak.
ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, 
кандидату се препоручује да се администратору Факулте-
та јави најкасније 24 часова пре истека конкурсног рока. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дуж-
ни да Факултету у писаној форми доставе документацију 
којом доказују да испуњавају услове конкурса и предају 
попуњен, одштампан и потписан образац из претходног 
става. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата 
које нису поднете на напред наведени начин, сматраће се 
неуредним пријавама и неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА “БУБАЊ”

18000 Ниш, Бубањских хероја 3

Дефектолог наставник
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21), да има одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (доказ 
су у обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). У радни однос може бити 
примљен кандидат који има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” бр. 17/18 и 6/2020).

Наставник предметне наставе техника и 
технологија

у посебним условима, за 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). У радни 
однос може бити примљен кандидат који има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник” бр. 17/18 и 6/2020).

Наставник практичне наставе за 
образовни профил бравар

у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). У рад-
ни однос може бити примљен кандидат који има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у средњим школама које 
остварују наставне планове и програме за глуве и наглуве 
ученике (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09).

Наставник практичне наставе за 
образовни профил књиговезац

у посебним условима, за 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). У рад-
ни однос може бити примљен кандидат који има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у средњим школама које 
остварују наставне планове и програме за глуве и наглуве 
ученике (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09).

Медицинска сестра – техничар
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). У радни 
однос може бити примљен кандидат који има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 17/18 
и 6/2020) и положен стручни испит.

Чистачица
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). У радни 
однос може бити примљен кандидат који има први степен 
стручне спреме, односно завршено основно образовање. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар са 
званичне интернет страници Министарства просвете. Уз 
пријавни формулар кандидати су дужни да приложе дого-
варајућу документацију којом се доказује испуњеност про-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 6508.03.2023. |  Број 1030 |   

писаних услова и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену копију). Кандидати 
који су стекли образовање по прописима о високом обра-
зовању почев од 10.09.2005. године, достављају оригинал 
или оверену копију дипломе и мастер и основних студија. 
Кандидати за радно место чистачице достављају сведочан-
ство о завршеној основној школи; уверење о психичкој, 
физичкој и о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; уверење из казнене еви-
денције МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверену копију); потврда од 
Повереника за заштиту равноправности, да за кандида-
та није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, не старији од 6 месеци (оригинал или овере-
ну копију); уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (на прописаном 
обрасцу са холограмом без рока важења); фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту; радну биографију / ЦВ 
(необавезно). Доказ о знању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који образовање није стекао на српском језику. Кандидат 
може да поднесе и доказ о оспособљености за рад са уче-
ницима са сметњама у развоју и инвалидитетом, уколико је 
осопособљен на Факултету за специјалну едукацију и реха-
билитацију (необавезно). Кандидат за радно место меди-
цинске сестре доставља и доказ о положеном стручном 
испиту. Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији. Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Разговор-интервју са кандидатима обавиће се у 
просторијама Специјалне школе „Бубањ” у Нишу. Кандида-
ти ће о датуму и тачном термину обављања психолошке 
процене у Националној служби за запошљавање, као и о 
датуму и термину разговора-интервјуа бити обавештени 
телефонским путем, после чега се шаље писмени позив 
препорученом пошиљком или путем електронске поште 
(на број контакт телефона, на адресу стана или на адре-
су елетронске поште, које су кандидати навели у својим 
пријавама). Пријаве слати на адресу Школе: Специјална 
школа са домом ученика „Бубањ” Ниш, Бубањских хероја 
3. у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навести радно место)“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18250 Чокот

Професор физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. На радно место професора физичког вас-
питања може конкурисати: професор физичког васпитања, 
професор физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања, дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране, професор физичког вас-
питања - дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитера-
пеут, дипломирани професор физичког васпитања и спор-
та, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер физичког вас-
питања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, 
професор спорта и физичке културе, мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-

мет). Потребна документација: оверена фотокопија дипло-
ме; држављанство (важност 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (важност 6 месеци); уверење да кандидат 
није под истрагом; уверење да кандидат није осуђиван.

Професор српског језика
са 50% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу школе у МЗ “Девети мај”, на 
одређено време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. На радно место професора српског јези-
ка може конкурисати: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнос-
ловенским језицима, дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност, професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност, професор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине, професор српског језика и српске 
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
књижевност и језик са компаратистиком, Српски језик као 
страни), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски 
језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност, Компара-
тивна књижевност са теоријом књижевности), професор 
српскохрватског језика и књижевности, мастер филолог 
из области филолошких наука, професор југословенске 
књижевности и српског језика, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе; 
држављанство (важност 6 масеци); извод из матичне књи-
ге рођених (важност 6 месеци); уверење да кандидат није 
под истрагом; уверење да кандидат није осуђиван; лекар-
ско уверење.

Професор српског језика
са 50% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу школе у Мрамору, на одређено 
време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. На радно место професора српског јези-

ка може конкурисати: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнос-
ловенским језицима, дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност, професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке, професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школама 
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу књи-
жевност, професор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 
професор српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине, професор српског језика и српске 
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
књижевност и језик са компаратистиком, Српски језик као 
страни), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски 
језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност, Компара-
тивна књижевност са теоријом књижевности), професор 
српскохрватског језика и књижевности, мастер филолог 
из области филолошких наука, професор југословенске 
књижевности и српског језика, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). 
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе; 
држављанство (важност 6 масеци); извод из матичне књи-
ге рођених (важност 6 месеци); уверење да кандидат није 
под истрагом; уверење да кандидат није осуђиван; лекар-
ско уверење. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Контакт телефон: 018/4265-100.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са трудничког и 

породиљског боловања и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), да има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања као степен и врсту образовања 
прописаних Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС” 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022). 

ОСТАЛО: Попуњени пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете; 
оргинал или оверену фотокопију дипломе; извод из мати-
чне књиге рођених оргинал или оверену фотокопију, уве-
рење о држављанству Републике Србије не старије од 6 
месеци, оргинал или оверену фотокопију; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима које доставља пре закључења уговора о раду; доказ 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 

Наука и образовање
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Рок за 
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

“ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Медицинска сестра – техничар

Наставник практичне наставе у посебним 
условима, подручје рада текстилство и 

кожарство
са 69,23% радног времена

2 извршиоца

Наставник практичне наставе у посебним 
условима, подручје рада машинство и 

обрада метала
са 69,23% радног времена

Чистачица у посебним условима
са 50% радног времена

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – српски језик и 

књижевност
на одређено време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства, односно са одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник у продуженом боравку у 
посебним условима

на одређено време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства, односно са одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник разредне наставе у посебним 
условима

на одређено време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства, односно са одсуства са 

рада ради неге детета

Дефектолог - наставник разредне 
наставе у посебним условима

на одређено време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства, односно са одсуства са 

рада ради неге детета

Стручни сарадник – психолог у посебним 
условима

на одређено време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства, односно са одсуства са 

рада ради неге детета

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства, односно са одсуства са 

рада ради неге детета

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – математика

на одређено време, до повратка одсутне 
запослене, са 90% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом о раду, 
(„Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
– аутентично тумачење). Посебни услови предвиђени 
чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 чланом 141, 
став 4 чланом 142 став 1 став 4 и став 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), Правилником о врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, број 17/2018 и 6/2020), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада текстилство и кожарство (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада машинство и обрада метала (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022) односно 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Школи за основно и средње образовање „Царица Јелена” у 

Нишу, деловодни број 02-91-01/2022, од 18.08.2022. годи-
не. У радни однос у установи може да буде примљено лице 
које испуњава поред услова предвиђених Законом о раду и 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање 
(у складу са чланом 140 чланом 141, став 4 и чланом 142 
став 1, 4 и 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)), Правилником о врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 
17/2018 и 6/2020), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада текстилство и 
кожарство (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 15/2022), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада машинство и обрада 
метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 
15/2022) односно Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Школи за основно и средње образовање 
„Царица Јелена” у Нишу, деловодни број 02-91-01/2022, од 
18.08.2022. године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о 
испуњености услова из тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати уз попуњени пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја подносе: доказ о 
држављанству Републике Србије (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о оспособљености за рад са учени-
цима са сметњама у развоју и инвалидитетом (за настав-
но особље); уверење надлежне високошколске установе 
о образовању кандидата из психолошких, педагошких, и 
методичних дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, односно о положеним испитима из педагогије 
и психологије односно оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу (за 
наставно особље); доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које му је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (не ста-
рије од 6 месеци); доказ да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку; радну биографију (осим за лица која први пут засни-
вају радни однос) – пожељно. Уколико учесник конкурса 
не достави доказ из тачке 4) пријава се сматра потпуном, 
али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу, 
обавезан је да наведено образовање стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, Кандидати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни оснос у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са уче-
ницима, Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана 

достављања образложене листе. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Пријаве достављати поштом 
на адресу: Школа за основно и средње образовање „Цари-
ца Јелена”, улица Гоце Делчева, број 2, Ниш или лично, 
радним данима у времену од 11-13 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе или 
на телефон број: 018/560-848. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб.

Наставник предметне наставе техника и 
технологија

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 и чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Такође мора да има степен и врсту стручне спреме 
у складу са важећим Правилником о степену и врсти обра-
зовању наставника и стручних сарадника у основној школи 
- за обављање послова наставника технике и технологије.

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Такође мора да има степен и врсту стручне спреме у 
складу са важећим Правилником о степену и врсти образо-
вању наставника и стручних сарадника у основној школи - 
за обављање послова стручног сарадника – библиотекара.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Такође мора да има степен и врсту стручне спреме 
у складу са важећим Правилником о степену и врсти обра-
зовању наставника и стручних сарадника у основној школи 
- за обављање послова стручног сарадника – психолога.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду као и одговарајуће услове за пријем 
у радни однос у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и са важећим Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у Шко-
ли - завршен 1. степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу. 

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате да: има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE и потписа-
на пријава са радном биографијом; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стру-
чне спреме (не старију од шест месеци од дана објављи-
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вања огласа); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци од дана објављивања огласа); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци од дана објављивања огласа); доказ о неос-
уђиваности - уверење МУП-а о неосуђиваности, (не старије 
од шест месеци од дана објављивања огласа); доказ да зна 
српски језик кандидат доставља само уколико образовање 
није стекао на српском језику; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду (лекарско уве-
рење) - не старије од шест месеци од дана објављивања 
огласа. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи 
круг биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака - о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Након обављене психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на број телефо-
на који напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка - кон-
курса за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве на Конкурс подносе се у затвореној 
коверти лично или путем препоручене пошиљке на адресу: 
Основна школа „Јастребачки партизани”, улица Нишка бб, 
18252 Мерошина уз напомену „Конкурс за ___ (назначити 
радно место)- не отварати”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање као ни фотокопије 
докумената које нису оверени од стране надлежних органа. 
Решење о избору кандидата биће донето у року предвиђе-
ном у чл. 154. став 8. Закона. Сва потребна обавештења о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на број теле-
фона: 018/4892-036.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, за рад у више осморазредних одељења 
школе

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), да има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања као степен и врсту образовања 
прописаних Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС” 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022). ОСТА-
ЛО: попуњени пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете; оргинал 
или оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књи-
ге рођених оргинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци, 
оргинал или оверену фотокопију; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима које 
доставља пре закључења уговора о раду; доказ да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није,у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Рок за 
пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПАЗАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”

36320 Тутин, 7. јули 16
тел. 020/811-203

Стручни сарадник за физичко васпитање
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом о раду, одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи пријавни форму-
лар доступан на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, личну и рад-
ну биографију са важећом адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење односно извод из казнене евиден-
ције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање (не ста-
рије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Напоме-
на: пријаве доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу. Више информација на телефон 020/810-494.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
363000 Нови Пазар, Димитрије Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Грађанско право

на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Арапски језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су 
одредбама Закона о високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом 
Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биогра-
фију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, 
мастер / магистарским и докторским студијама, оверену 
фотокопијау претходног избора у звање, списак објавље-
них радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве 
се подносе Правној служби Универзитета на горе наведену 
адресу у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. 
Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и 
засновање радног односа може се преузети на официјал-
ном сајту Униврзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.rs. 
Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Додатне информације на горе наведени број 
телефона.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
ОСАОНИЦА - НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 36314 Штитаре

тел. 020/351-393

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе мора 
испуњавати услове прописане члановима 122, 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за наставнике те врсте школе 
и подручје рада, за педагога и психолога: 1) на студијама 
другог степена мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-

циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице из ове под тачке мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односо 
групу предмета; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику) и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад; да има дозволу за рад за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има обуку и положен 
испит за директора установе, да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан је да 
тај испит положи у року од две године од дана ступања на 
дужност директора); кандидат који је предходно обављао 
дужност директора установе дужан је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни 
један кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 овог закона за наставнике те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да дос-
тави: доказ о стеченом одговарајућем образовању у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; доказ о поседовању лиценце за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; доказ за положен 
испит за директора (уколико кандидат има) лиценцу; доказ 
о радном стажу у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
психичкој, физичкој и здарвственој способности за рад са 
децом (лекарско уверење доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду); уверење да кандидат 
није правноснажно осуђиван у складу са одредбама 139 
став 1 тачка 3 Закона о осноавама система образовања и 
васпитања; уверење да кандиат није правноснажно осуђи-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора; уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о знању српског језика и језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад; извод из матичне књиге рође-
них; извештај о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања школе - уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе и доказе о својим стручним и организа-
ционим спсосбностима. Пријаве на конкурс (формулар са 
сајта Министарства просвете) за избор директора, зајед-
но са потребном документацијом о испуњености усло-
ва, подносе се лично у канцеларији секретара школе или 
путем поште на адресу: Основна школа,,Доситеј Обрадо-
вић” Осаоница, 36314 Штитаре, Нови Пазар, са назнаком 
“Конкурс за директора школе”. За све потребне (додатне) 
информације обратити се на телефон: 020/351-393. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бла-
говременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти као пре-
поручена пошиљка. Ако последњи дан рока Пада у недељу 
или на дан државног празника, или у неки други дан кад 
школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све 
доказе о испуњености услова наведених у тексту конкурса 

Наука и образовање
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за избор директора. Одлука о избору кандидата биће доне-
та у року прописаном у члану 123 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Докази се достављају у орги-
налу или у форми оверене копије, не старије од 6 (шест) 
месеци од дана објављивања конкурса (сем лекарског уве-
рења које доставља само изабрани кандидат, пре закљу-
чивања уговора о раду). Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у разматрање.

ОШ „БРАТСТВО“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 064/1875-302

Наставник српског као нематерњег 
језика са 50% радног времена и 

босанског језика са 50% радног времена
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног повратака 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове у 
складу са чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019, 6/20 
и129/21) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Да 
испуњава услове у погледу степена и врсте стручне спре-
ме прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник-Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17,13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/21); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе,против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар - формулар 
за пријем у радни однос у установи образовања и вас-
питања, који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и кратку биографију потребно је 
поднети и следећа документа: доказ о поседовању одго-
варајућег образовања (оригинал или оверена копија 
дипломе или уверења уколико није издата диплома), уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал и оверена копија), уверење о неосуђиваности 
издато од стране надлежне службе МУП-а, доказ о знању 
српског и босанског језика - кандидат доказује стеченим 
средњим,вишим или високим образовањем на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, или потврдом 
о положеном испиту из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, потврда да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање - издато од 
стране Повереника за заштиту равноправности - не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена копија, захтев 
се подноси путем мејла у слободној форми: poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или на на адресу Булевар краља 
Александра 84, 11000 Београд са назнаком да је потврда 
потребна ради учешћа на конкурс, са навођењем име-
на, презимена, ЈМБГ и адресе учесника конкурса.Доказ о 
поседовању психичке,физичке и здравствене способност 
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен осам 
дана од дана објављивања у листу “Послови”. Неблаго-

времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.Пријавни формулар и документа о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се лично 
или поштом, на адресу: Основна школа “Братство”, Гојка 
Бачанина 50, 36300 Нови Пазар. За додатне информа-
ције се обратите секретару школе на број: 064/1875-302.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21480 Србобран, Хајдук Вељка 5

1. Дефектолог олигофренопедагог
3 извршиоца

2. Дефектолог олигофренопедагог
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), 
односно: 1 да је стекао одговарајуће образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
а у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидите-
том (доставља се пре закључивања уговора о раду); 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачке 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Врста обра-
зовања: професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом ментално ометеном у развој; дипломи-
рани дефектолог – олигофренолог; мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; мастер дефектолог који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за специјалног 
едукатора; дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног едукатора; мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност; дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног рехабилитатора за вишеструку оме-
теност. Кандидати су дужни да уз пријавни формулар 
(са интернет сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), приложе и следеће доказе: потписана 
биографија кандидата; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе; оригинал или оверена фотокопија уверење о 
некажњавању из казнене евиденције МУП-а; оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству РС (не ста-
рије од шест месеци); оригинал или оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
оверена фотокопија доказа о знању српског језика (уко-
лико је лице завршило основну, односно средњу школу 
на језику националне мањине по наставним плановима и 
програмима Р Србије, сматра се да поседује знање српског 
језика); копија личне карте; доказ о психичкој, физичкој 
и здраственој способности за рад са децом и ученицима 
(прибавља се пре закључења уговора о раду); оригинал 
или оверена фотокопија уверења из суда о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 139 Закона. Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу “Послови“, на адресу: Основна школа “Вук 
Караџић“, 21480 Србобран, Хајдук Вељка 5 са назнаком 
„За конкурс” или непосредно у школи, радним даном од 
09.00 до 13.00 сати. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узети у разматрање.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област Историја 
модерног доба (општа историја XIX и XX 

века)
Одсек за историју

Aсистент за ужу научну област Историја 
модерног доба (Методика наставе 

историје и Национална историја XX века 
/ Историја Југославије)

Одсек за историју

Сарадник у настави за ужу научну област 
Романистика (Шпански језик)

Одсек за италијанске и ибероамеричке 
студије

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Романистика (Италијански језик)

Одсек за италијанске и ибероамеричке 
студије

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Светска и компаративне 

књижевности са теоријом књижевности
Одсек за компаративну књижевност

Асистент за ужу научну област 
Новинарство (телевизијско новинарство 

и истраживачко новинарство)
Одсек за медијске студије

Асистент са докторатом за ужу 
уметничку област Камера

Одсек за медијске студије

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Педагогија
Одсек за педагогију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Педагогија
Одсек за педагогију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Романистика (предмети из 

области Синтаксе француског језика и 
Традуктологије)

Одсек за романистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Румунистика
Одсек за румунистику

Сарадник у настави за ужу научну област 
Румунистика

Одсек за румунистику

Асистент за ужу научну област 
Румунистика

Одсек за румунистику

Асистент за ужу научну област 
Румунистика

Одсек за румунистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 

књижевности са теоријом књижевности
Одсек за српску књижевност

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс која се саставља у слобод-
ној форми кандидати прилажу и следећу документацију: 

1. Наставник (сва звања) - универзитетски профе-
сор: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, 
мастер (магистарских) и докторским студијама / диппломе 
о стеченом научном називу доктора наука; биографију сас-
тављену на основу упитника који се може преузети са веб 
сајта Факултета http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje 
(подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета) у папирном облику и 
на ЦД-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове (у папирном или елек-
тронском облику на ЦД-у); друге прилоге којим се доказује 
испуњеност услова за избор у звање наставника, а који су 
предвиђени Правилником о ближим минималним условима 

www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
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за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду 
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/35-pravilnici; 

2. Асистент: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарским студијама, 
потврду да су уписани на докторске студије или потврду 
да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате 
који завршавају докторат по раније важећим прописима), 
биографију састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајт Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/
sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata, (извештај 
за избор у звање сарадника). Кандидат попуњава подат-
ке од II do VII, у папирном облику и на ЦД-у; податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних радова као 
и саме радове. 

3. Асистент са докторатом: оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним, мастер студијама или магистарским 
студијама и докторским студија из драмске и аудио-визел-
не уметности, биографију састављену на основу упитника 
који се може преузети са веб сајт Факултета (http://www.
ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata, 
(извештај за избор у звање сарадника). Кандидат попуња-
ва податке од II do VII, у папирном облику и на ЦД-у; подат-
ке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова 
као и саме радове.

4. Сарадник у настави: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним одговарајућим основним студијама; потврду 
да су уписани на одговарајуће мастер академске студије; 
биографију састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/
sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata (извештај 
за избор у звање сарадника). Кандидат попуњава подат-
ке од II do VII, у папирном облику и на ЦД-у; податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних радова као 
и саме радове. Ближи услови за избор у звање сарадни-
ка одређени су члановима 129-132 Статута Филозофског 
факултета. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова доста-
вити на адресу: Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана 
Ђинђића 2.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

„4. ЈУЛИ” 
21460 Врбас, Светозара Марковића 53

тел. 021/790-555

Оглас објављен 25.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви”, поништава се за радно место наставник предмет-
не наставе – предузетништво. У осталом делу конкурс је 
непромењен.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

1. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Грађевински материјали, 
процена стања и санација конструкција

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Грађевинско инжењерство, да 
је претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чла-
ном 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правил-
ника о минималним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Рачунарска техника и 

рачунарске комуникације
на одређено време од 5 година, са 70% 

радног времена

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно да има нај-

мање три године педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом 
Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду и чланови-
ма 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Машине алатке, 

технолошки системи и аутоматизација 
поступака пројектовања

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Машинско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Производни и услужни 

системи организација и менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима 
за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и чла-
новима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

5. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Геодезија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Геодетско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чла-
ном 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правил-
ника о минималним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

6. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Примењене рачунарске науке и 
информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство или ИМТ (Информациони инжењеринг) или 
ИМТ (Информациони и аналитички инжењеринг), да је 
претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

7. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Архитектонско-урбанистичко 
планирање, пројектовање и теорија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни степен доктора наука, односно одбрањена докторска 
дисертација из области Архитектура (ТТ), да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Ста-
тута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о 
минималним условима за избор наставника на Универзитету 
у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадника на Факулте-
ту техничких наука у Новом Саду.

8. Наставник за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент у звању 
ванредног професора на одређено време 
од 5 година или редовног професора на 

неодређено време
УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима 
за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и чла-
новима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

9. Наставник за ужу научну област 
Организација и технологије 

транспортних система у звању ванредног 
професора на одређено време од 5 
година или редовног професора на 

неодређено време
УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни степен доктора наука, односно одбрањена докторска 
дисертација из области Саобраћајно инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

10. Наставник за ужу научну област 
Конструкције у грађевинарству у звању 

ванредног професора на одређено време 
од 5 година или редовног професора на 

неодређено време
УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Грађевинско инжењерство, да 
је претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 14 Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 
2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

11. Наставник за ужу научну област 
Рачунарска техника и рачунарске 
комуникације у звању ванредног 

професора на одређено време од 5 
година или редовног професора на 

неодређено време
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзите-
та у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним 
условима за избор наставника на Универзитету у Новом 

Наука и образовање



   |  Број 1030 | 08.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs70 

Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним крите-
ријумима за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

12. Наставник за ужу научну област 
Технологије пластичног деформисања, 

адитивне и виртуелне технологије у 
звању ванредног професора на одређено 

време од 5 година или редовног 
професора на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Машинско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 
143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

13. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Хидротехника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни назив доктора наука, односно доктора уметности 
или одбрањена докторска дисертација, из области Грађе-
винско инжењерство, као и услови прописани чланом 13. 
Правилника о минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

14. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни назив доктора наука, односно доктора уметности 
или одбрањена докторска дисертација, из области Индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент, као и 
услови прописани чланом 13. Правилника о минималним 
условима за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

15. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Електрична мерења, метрологија и 
биомедицина

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни назив доктора наука, односно доктора уметности 
или одбрањена докторска дисертација, из области Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, као и услови про-
писани чланом 13. Правилника о минималним условима 
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

16. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Аутоматика и управљање системима
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области Елекротех-
ничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер академ-
ске студије или специјалистичке академске студије, као и 
услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, 
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163. 
Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника 
о минималним критеријумима за избор наставника и сарад-
ника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

17. Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област Теорија 

конструкција
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области Грађевин-
ско инжењерство и уписане мастер академске студије или 

специјалистичке академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163. Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа 
и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже науч-
не области и датум објављивања конкурса); краћу биогра-
фију са библиографијом (списак радова); оверене копије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија. 
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити 
доказ о признавању стране високошколске исправе; копи-
рану или очитану личну карту; потврду о оцени резултата 
педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а да канди-
дат није правоснажно осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи; копије објављених научних, 
односно стручних радова у научним часописима, зборници-
ма или саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима, односно признатих уметничких остварења, 
оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, 
патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбе-
ника, монографија, практикума или збирки задатака, за 
ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се 
бира; доказе о руковођењу или учешћу у научним, однос-
но уметничким пројектима, оствареним резултатима у раз-
воју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у 
завршним радовима на специјалистичким, мастер и доко-
торским академским студијама. За избор у звање сарадни-
ка у настави или сарадника у настави из уметничког поља 
приложити и: потврду да је кандидат студент мастер ака-
демских студија или специјалистичких академских студија. 
За избор у звање: доцента, ванредног или редовног профе-
сора приложити и: попуњен електронски образац: Реферат 
комисије о кандидатима за избор у звање наставника-УНС_
Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета 
у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/send/45-izbor-u-zvanje/261-
obrazac-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље 
не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за 
пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат 
испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, 
решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одбо-
рима, органима управљања и сл., неопходно је доставити 
потврду надлежних институција или навести линк са сај-
та институције на ком се јасно види кандидатово учешће у 
раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, неопход-
но је доставити решење о именовању комисије. За учешће 
у програмским и организационим одборима скупова, неоп-
ходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са 
сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За избор у звање редовног професора, као доказе о 
цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, 
поред које кандидат може доставити и друге доказе (науч-
не радове у којима се види цитираност, одштампану листу 
цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који предста-
вља услов за избор у звање наставника у штампи, неопход-
но је да аутор приложи потврду уредништва часописа са 
подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу за 
сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног одно-
са, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене 
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кан-
дидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ” 
Футог, Раде Кончара 2

1. Наставник предметне наставе 
математика

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, односно стручна 
спрема према чл. 140 став 1 и 2 и чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, и 129/21), и 
то на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, мастер струковне сту-
дије; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005.; и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стучних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 
11/2012, 15/13, 2/16, 11/16, 27/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског јези-
ка и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

2. Секретар школе

УСЛОВИ: кандидати треба: 1) да имају одговараћује оба-
зовање у складу са чланом 140Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из области правних наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, из области правних наука; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

3. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом и то: 1) 
да има завршено основно образовање и васпитање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), оверен препис/ 
фотокопију дипломе о стеченом стручној образовању, уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђи-
ваности (да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заш¬тићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање 
– не старије од 6 месеци; лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уго-
вора о раду), доказ о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику); радну 
биографију (ЦВ). Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се подносе непосредно или 
путем поште на адресу: ОШ „Мирослав Антић” Футог, Раде 
Кончара 2, Футог у затвореној ковери са назнаком за „Кон-
курс за пријем у радни однос на место ______ (навести за 
које радно место се конкурише)“.

Наука и образовање
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ПАНЧЕВО

ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Чистачица
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018. - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Уз попуњен пријавни фор-
мулар, са кратком биографијом, приложити: оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном 
образовању (оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старији од шест месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). 

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1, тачка 1 и 2, и чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, 
даље Закон) и то: да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар, 
са кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-

на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старији од шест месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). 

ОСТАЛО: Напомена: у складу са чланом 154 став 2 Зако-
на, кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа, 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на адресу школе: ОШ „Моша Пијаде” 26233 
Иваново, 29. новембра 56-58, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753 203

Оглас објављен 22.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ (број 1028, страна 105), поништава се за радмо место 
поништава се за радно место под редним бројем 2 - настав-
ник математике. У осталом делу оглас је непромењен.

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊА 
СТРУЧНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 197

тел./факс: 013/742-300
e-mail: gimnazijakovin@yahoo.com

http://www.gimeko.edu.rs/

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су про-
писани чланом 122, а у вези са члановима 139 и 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” број 88/17 и 27/18 - др. закони, 88/17, 
27/18 - др. закони, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21). 
Дужност директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона, дужност директора може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет (10) година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да 
поседује одговарајуће образовање и то: 1. стечено одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије ) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних трансдисциплинарних студија дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких науке; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидат из тачке 1 алинеја 
2 мора имати завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет односно 
групу предмета. Кандидат треба да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
брачаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, да има обуку и положен испит за 
директора школе (изабрани директор који нема положен 
испит дужан је да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност, директору који не положи испит у 
року престаје дужност директора). Докази о испуњености 
услова су саставни део пријаве на конкурс. Кандидат за 
директора који је претходно обављао дужност директора 
установе, обавезан је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Директор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од ступања на дужност. 
Директору који не положи испит за директора у року од 
две године од дана ступања на дужност престаје дужност 
директора.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у делу „ново на сајту” и дос-
тавља га одштампаног уз осталу документацију. Уз пријаву 
на конкурс, кандидати прилажу: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених са холограмом - оригинал или оверена фотоко-
пија); оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уз оригинал или оверену фотокопију 
мастер дипломе прилаже се оригинал или оверена фото-
копија копија дипломе са основних студија; извод из каз-
нене евиденције из основног суда (не старије од шест 
месеци); извод из казнене евиденције привредног суда 
(не старије од шест месеци); извод из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије - доказ да канидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утвђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); потврда 
о годинама рада након стеченогодговарајућег образовања 
(доказ о радном искуству); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) ако га кандидат поседује, у супротном, потреб-
но је доставити потврде да није вршен стручно-педагош-
ки надзор у раду кандидата, издат од стране установе/а у 
којима је кандидат радио; доказ о стручно педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања, за кандидате 
који су претходно обављали дужност директора установе 
(овај доказ доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе), у супротном, потребно је 
доставити потврду да у периоду мандата кандидата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; доказ о позна-
вању језика (доставају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику), лекарско уве-
рење, оригинал или оверена фотокопија дозволе за рад 
наставника и стручног сарадника-лиценца; оригинал или 
оверена фотокопија лиценце о положеном стручном испи-
ту за директора установе (уколико је кандидат поседује); 
очитану личну карту; радну биографују са личним пода-
цима (ЦВ); оквирни план рада за време мандата; доказе о 
поседовању организационих способности (факултативно). 
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је предата непосредно школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре тог рока предата пошти у облику пре-
поручене пошиљке. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично 
или путем поште (препорученом пошиљком) на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора - не 
отварати”. На полеђини коверте неопходно је навести име 
и презиме пошиљаоца, адресу становања, место, поштан-
ски број и број телефона. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Све додатне инфор-
мације могу се добити код секретара школе на број теле-
фона: 013/742-300. Непотпуне и неблаговрмене пријаве, 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” 

26228 Скореновац, Братства јединства 49
тел./факс: 013/764-015

Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат је дужан да испуњава опште услове 
за пријем у радни однос прописане Законом о раду (“Сл. 
гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 
75/201413/2017-ОУС, 113/2017 и 95/2018 - аут.тумачење) 
као и услове члана 139, 140, 141 и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/17 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1) 
да има одговарајуће образовање- односно одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022), односно са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021) и да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
них на високошколској установи у току студирања или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова 
или доказ о положеним испитом из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит за лицен-
цу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - мађарски 
језик и српски језик. Услови под тачкама 1-5 доказују се 
приликом пријема у радни односи и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву за конкурс, а под тачком 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати за радна места, који уђу у 
ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. По добијеним резултатима канди-
дати ће бити позвани на интервју. Кандидати су дужни да 
приликом пријављивања доставе: пријаву на конкурс која 
се може наћи на интернет страни Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кратку биографију, уверење 
о неосуђиваности за кривична дела наведена у тачки 3 а 
у складу са чланом 139 став 1, тачка 3, коју издаје Минис-
тарство унутрашњих послова РС; диплому о одговарајућем 
образовању, извод из матичне књиге држављана- не старије 
од 6 месеци, доказ о образовању психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирањаод најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирањаод најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, уколико кандидат не поседује лиценцу или одгова-
рајучи доказ образовању психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина пријава се неће сматрати непотпуном 
али примљени кандидат је дужан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ знања мађарс-
ког језика-диплома средњег, вишег или високог образовање 
на мађарском језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или положен испит из мађарског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; доказ знања српског 
језика- диплома средњег, вишег или високог образовање на 
српском језику или положен испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Сви документи 
подносе се у оригинал или овереним фотокопијама, на адре-
су Школе, путем поште или лично. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Конкурс је отворен од дана 
објављивања у публикацији” Послови” и траје 8 дана. Прија-
ве слати на горе наведену адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел./факс: 013/344-998

e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога или психолога 
школе стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука – у 
ком случају је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; изузетно, дужност директора школе може да обавља и 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника школе и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим обратовањем из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за рад 
(лиценцу) наставника, педагога или психолога; 7. да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 8. да има обуку и положен испит за директора 
школе - лиценцу за директора (кандидат који ту лиценцу 
не поседује може бити изабран, али је дужан да испит за 
директора школе положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: дипло-
му о стеченом одговарајућем високом образовању – оверен 
препис / фотокопија; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом - оригинал или оверен препис / фотокопија; 
личнау карту, очитана биометријска или фотокопија личне 
карте; уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да није покренута истрага 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или оверен препис / 
фотокопија; уверење надлежне полицијске управе о нео-
суђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или оверен препис / 
фотокопија; уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци) - оригинал или оверен препис / фотокопија; 
доказ о знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, у обавези су да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика – оверен пре-
пис / фотокопија; уверење о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту за наставника, педагога или 
психолога (дозвола за рад) - оверен препис / фотокопија; 
потврду о раду у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања од 
најмање 8 година - оригинал или оверен препис / фото-
копија; уверење о положеном испиту за директора шко-
ле (пријава без доказа о положеном испиту за директора 
школе сматраће се комплетном уколико су остала доку-
мента достављена уредно) - оверен препис / фотокопија; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само кандидат који је 
претходно обављао дужност директора установе); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 

(извештај просветног саветника) ако га поседује; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способност за рад са ученицима (лекар-
ско уверење), не старије од 6 месеци, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду на одређено вре-
ме. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете и сву потребну 
документацију о испуњавању услова за директора школе, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља 
на адресу: Основна школа “Ђура Јакшић” 26000 Панчево, 
Лава Толстоја 30, лично или поштом, са назнаком “Кон-
курс за избор директора школе”. Ближа обавештења могу 
се добити код секретара школе на телефон: 013/344-998. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматрене.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел./факс: 013/659-168

Поновљени конкурс

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са дужности директора у 

првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има стече-
но одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 
и 15/2022): професор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације, профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер физичког вас-
питања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, 
професор спорта и физичке културе, мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет), мастер спортске и терапијске физичке активности; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс (са кратком биографијом) и пријав-
ни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, извод из матич-
не књиге рођених, уверење МУП-а да није осуђиван, а 
кандидати који нису стекли образовање на српском јези-
ку, достављају и доказ да познају језик на коме се изво-
ди образовно васпитни рад: оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”, на горе наведену адресу, поштом 
или лично, у затвореном омоту са назнаком “За конкурс - 
наставника физичког и здравственог васпитања”. Неблаго-
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времене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Неблаговремена пријава је она пријава која је поднета 
након истека рока важења конкурса. Неуредна пријава је 
она пријава у којој нису сви докази у оригиналу или овере-
ним фото-копијама. Изузетак од овере су пријавни форму-
лар, радна и животна биографија. Непотпуна пријава је она 
пријава која не садржи све доказе из конкурса и није подне-
та на напред наведеном пријавном формулару. Конкурсна 
документација се не враћа. Лице надлежно за контакт са 
кандидатима је секретар установе, информације можете 
добити путем контакт телефона 013/659-168. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стране директора 
установе посебним решењем.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПРВИ МАЈ”
26315 Владимировац, Цара Лазара 47

тел. 013/643-003

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1) да поседује одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставни-
ка и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој 
припада школа, за педагога и психолога, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6) да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника; 7) да има обуку и положен испит за директора 
(изабрани директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност); 8) да има најмање осам година рада 
у установи, на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на кон-
курс сагласно Закону о основама система образовања и 
васпитања кандидат треба да поднесе: оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис / фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству 
односно годинама рада после стеченог одговарајућег 
образовања (ову потврду издају образовне установе где 
је кандидат стекао радно искуство); уверење о некажња-
вању из суда и МУП-а (не старије од шест месеци); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који су промени-
ли презиме односно име после издавања дипломе; потвр-
да одговарајуће високошколске установе да је кандат 
положио испит из српског језика (осим кандидата који су 
средње, више или високо образовање стекли на српском 
језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су претходно обављали дужност директора 
установе); лекарско уверење (не старије од шест месеци); 
оверен препис / фотокопију лиценце за директора устано-
ве (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавез-
но). Документе о чињеницама о којима се води службена 
евиденција (осим уверења из казнене евиденције суда): 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности, може прибавити школа. Одред-
бом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење и 2/2023 – одлука УС), прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Потребно је да 
учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за 
једну од две могућности: да школа прибави податке о који-
ма се води службена евиденција (извод из матичне књи-

ге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о некажњавању из МУП-а) или се изјашњава да 
ће као кандидат те податке прибавити сам. Изјава се сас-
тавља у слободној форми. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз наведене доказе како би Конкурсна комисија 
могла даље да поступа. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Сва документа морају да буду у оригиналу или овереној 
фотокопији и не враћају се кандидату. Пријаве са доку-
ментацијом слати на горе наведену адресу или достави-
ти лично, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 013/643-003.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Директор
на период од четири године 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање и радно искуство, 
васпитач или стручни сарадник са високим образовањем 
стеченим на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; васпитач са стеченим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Испуњеност услова доказује се следећом доку-
ментацијом: 1. оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 2. доказ о поседовању лицен-
це за рад; 3. лиценца за директора установе; 4. доказ о 
радном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; 6. уверење из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе да није осуђиван за 
дела из члана 139 става 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница односно да није покренут кривич-
ни поступак и уверење надлежног привредног суда да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу 
дужности; 7. доказ о држављанству Републике Србије; 8. 
програм рада у мандату директора. Напомена: докази из 
тачке 1, 2, 3, 4, 6,7 и 8 достављају се уз пријаву на кон-
курс; уколико кандидат, који буде изабран за директора, 
не поседује лиценцу за директора установе дужан је да 
положи испит за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност; доказ из тачке 5 прибавља се пре 
закључења уговора; кандидати су дужни да се одазову на 
позив ради обављања интервјуа; кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора установе доставља 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Пријава на конкурс, са краћом 
биографијом (животном и радном) и назнаком „Конкурс 
за директора” и доказима о испуњености услова доставља 
се на адресу Установе, 26000 Панчево, Жарка Зрењани-
на 25, поштом или се непосредно предаје на писарници 
Установе у времену од 08.00 до 15.00 часова. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Све информације могу се добити у установи и 
на телефон 013/345-955.

ПИРОТ

ПУ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова, услови за пријем у рад-
ни однос утврђени су Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о организацији и 
систематизацији послова ПУ “ Чика Јова Змај” Пирот и 
то: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; 3) неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) знање српског језика и језика 
на којем се остварује васпитно образовни рад. Услови за 
пријем у радни однос доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова тачка 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. У радни однос ради обављања посла 
васпитач може бити примљен кандидат који има стечено 
одговарајуће образовање и то: стручна спрема / образо-
вање - васпитач високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије) студијама 
у трајању од три године или више образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Сервир
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који има стечено одговарајуће образовање и то: 
ниво квалификације – средње образовање, ниво други. 
Врста квалификације: угоститељске струке или друге 
врсте. 

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем прија. Сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом. Обавља разговор са канди-
датима са сачињене листе после извршене психолошке 
процене кандидата. Сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове конкурса и доставља 
је директору у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу уроку од 8 дана од дос-
тављања образложене листе кандидата који испуњавају 
услове конкурса. Рок за пријављивање на конкурс је 10 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја кан-
дидати достављају потребну документацију: биографију, 
доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству не старије од 6 
месеци), доказ о о стеченом образовању (оверена копија 
дипломе или уверења не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности (тачка 3 услова за пријем у радни однос), 
не старије од 6 месеци. Као доказ о знању језика на ком се 
остварује васпитно образовни рад, сматра се да је обра-
зовање стечено на српском језику на основу дипломе о 
стеченом образовању или други одговарајући документ 
о знању српског језика (оверена копија не старије од 6 
месеци. Уредна пријава на конкурс садржи: пријавни фор-
мулар и све потребне доказе. На пријавном формулару 
кандидат исписује доказе које прилаже и потписује исти. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Достављена докумен-
тација по конкурсу се враћа, само на лични захтев подно-
сиоца пријаве, по окончању изборног поступка. Пријаве 
слати на горе наведену адресу. Информације о конкурсу 
на телефон 010/2150-009.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник економске групе предмета 
са 90% радног времена (пословна економија 

10%, јавне финансије 20%, банкарско 
пословање 20%, финансијско пословање 
20%, пословне финансије 10% и основи 

туризма и угоститељства 10%) 

УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати који испуњавају 
услове: да имају одговарајуће образовање (у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања); 1. Пословна економија – 10%: (1) дипломирани 
економиста; (2) дипломирани економиста смера финан-
сијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани 
економиста за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани 
економиста у области међународног пословања; (5) мастер 
економиста, претходно завршене основне академске и мас-
тер студије у области економије; (6) мастер професор пре-
дметне наставе, претходно завршене основне академске 
студије у области Економије; (7) мастер професор струч-
них предмета, претходно завршене основне академске 
студије у области Економије; (8) мастер пословни инфор-
матичар, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Економија, пословно управљање 
и статистика. 2. Јавне финансије – 20%: (1) дипломирани 
економиста; (2) дипломирани економиста смера финан-
сијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани 
економиста за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани 
економиста у области међународног пословања; (5) дипло-
мирани економиста - менаџер у банкарству; (6) мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске и мастер 
студије у области економије; (7) мастер професор предмет-
не наставе, претходно завршене основне академске сту-
дије у области Економије. (8) мастер професор стручних 
предмета, претходно завршене основне академске студије 
у области Економије. 3. Банкарско пословање – 20%: (1) 
дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста 
смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) 
дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкар-
ство; (4) мастер економиста, претходно завршене основне 
академске и мастер студије у области економије; (5) дипло-
мирани економиста у области међународног пословања; 
(6) дипломирани економиста - менаџер у банкарству; (7) 
мастер професор предметне наставе, претходно завршене 
основне академске студије у области Економије. (8) мастер 
професор стручних предмета, претходно завршене основне 
академске студије у области Економије. 4. Финансијско 
пословање – 20%: (1) дипломирани економиста; (2) дипло-
мирани економиста смера финансијски, банкарски и бер-
зански менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуно-
водство и ревизију; (4) дипломирани економиста у области 
међународног пословања; (5) мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у области 
економије; (6) мастер професор предметне наставе, прет-
ходно завршене основне академске студије у области Еко-
номије; (7) мастер професор стручних предмета, претходно 
завршене основне академске студије у области Економије; 
(8) мастер пословни информатичар, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму Еко-
номија, пословно управљање и статистика. 5. Пословне 
финансије – 10%: (1) дипломирани економиста; (2) дипло-
мирани економиста смера финансијски, банкарски и бер-
зански менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуно-
водство и ревизију; (4) дипломирани економиста у области 
међународног пословања; (5) дипломирани економиста 
- менаџер у банкарству; (6) мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у области 
економије; (7) мастер професор предметне наставе, прет-
ходно завршене основне академске студије у области Еко-
номије. (8) мастер професор стручних предмета, претходно 
завршене основне академске студије у области Економије. 
6. Основи туризма и угоститељства – 10%: (1) дипломира-
ни економист; (2) дипломирани економиста; (3) дипломи-
рани туризмолог; (4) дипломирани географ - туризмолог; 
(5) дипломирани географ (туризмолог); (6) дипломирани 
менаџер у туризму; (7) дипломирани економиста - менаџер 
за туризам, смер туристички менаџмент; (8) дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент; (9) дипломирани менаџер у хотелијерству; (10) 
мастер економиста, претходно завршене основне академ-
ске студије у области Економије; (11) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије на сту-
дијском програму Туризам и хотелијерство; (12) мастер 
менаџер, претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму: Менаџер у туризму или Менаџер 
у хотелијерству; (13) мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму: Хоте-
лијерство и туризам; (14) мастер туризмолог, претходно 
завршене основне академске студије у области географије; 
(15) мастер професор предметне наставе, претходно завр-
шене основне академске студије у области Економије; (16) 
мастер професор предметне наставе, претходно завршене 

основне академске студије на студијском програму Туризам 
и хотелијерство; (17) мастер професор стручних предмета, 
претходно завршене основне академске студије у области 
Економије; (18) мастер професор стручних предмета, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство; (19) мастер пословни 
информатичар, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Економија, пословно упра-
вљање и статистика. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, да је држављанин Републике Србије, да 
зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министраства просвете, науке и технолошког 
развоја прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређивали високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степе-
на, - уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
- извод из матичне књиге рођених, - уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), - кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на српском јези-
ку или оригинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријавни формулар са потребном документа-
цијом се подноси лично или се шаље на адресу: Економска 
школа Пирот, Таковска 24, 18300 Пирот, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОРАВСКИ ЦВЕТ”

12374 Жабари, Драгослава Весића 12

Кувар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које: 
1. има одговарајуће образовање(завршен трећи степен 
или четврти степен за кувара). 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосрвљење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 

месеци); оригинал / оверену фотокопију уверења да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, пријаву на конкурс са радном биографијом. 
Доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс и 
комплетном документацијом доставља лично или поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс “. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” коју издаје Национална служба за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс се неће узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити лично или позивом на телефон 012/250-171.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ САВИЋ”

12212 Лучица, 15. октобар бб.
тел. 012/566-266

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог 

са неплаћеног одсуства, а најкасније до 
31.05.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима: 1) да има одговарајуће високо образовање, 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик - образовноваспитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова из тачке 
1) и 3)–6) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на горе наведену адресу. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор Школе. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност законских услова кандидата за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а затим се кандидати у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандар-дизованих поступака. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од дана када му конкурсна коми-
сија, после обављеног разговора са кандидатима, достави 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
по конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон 012/566-266.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ” 

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најкасније до 

краја радне 2022/2023. године (најкасније до 
31.08.2023. године)

2 извршиоца

УСЛОВИ: посебни услови за радно места васпитача: да 
има одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-

Наука и образовање
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демске студије или мастер струковне студије), на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије) у трајању од три године или 
више образовање. Општи услови за заснивање радног 
односа: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (доказ - потврду одговарајуће установе да је 
кандидат положио српски језик достављају само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику).

Спремачица
на одређено време најкасније до краја радне 
2022/2023. године (најкасније до 31.08.2023. 

године)

УСЛОВИ: посебни услови радног места: основна школа, I 
степен образовања. Општи услови за заснивање радног 
односа: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. (доказ - потврду одговарајуће установе да је 
кандидат положио српски језик достављају само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидат доставља: доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе); кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); 
уверење надлежне полицијске управе, не старије од 6 
месеци, да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су 
део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на 
конкурс слати са назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује. Пријаве доставити у затвореној коверти лич-
но или поштом на адресу: Предшколска установа „Галеб”, 
Извидничка 17, 12300 Петровац на Млави, са назнаком „За 
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”

12206 Брадарац, Светосавска бб.

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос у складу сачланом 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), чланом 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 17/2018 – 

др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), 
односно: да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основним школама („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) – наставник биологије; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изричену кривичну санкцију, и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1), 3)-5) саставни су део пријава на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима, при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати на конкурс треба да приложе следеће доказе о 
условима за пријем у радни однос: потписану биографију, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал / оверена 
фотокопија извода); доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (оригинал / оверена фотокопија уверења 
о држављанству), диплома о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оригинал / оверена фотокопија), уверење о неос-
уђиваности (оригинал / оверена фотокопија), доказ о знању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на језику на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика). Уз пријаву кандидат дос-
тавља оригинале или оверене фотокопије докумената, не 
старије од 6 месеци, осим уверења о неосуђиваности које 
не сме бити старије од 3 месеца. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе, на број телефона 
012/261-231. Пријаве се подносе на горе наведену адресу, у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос на радном месту наставника биологије”. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија, коју ће 
в.д. директора школе именовати посебним решењем. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1
тел./факс: 012/523-396

e-mail:office@mokranjac.rs

1. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

одељенским старешинством – наставник 
гитаре

у издвојеним одељењима у Костолцу и 
Великом Градишту

2 извршиоца

2. Наставник корепетиције
са 70% радног времена

3. Наставник корепетиције
са 60% радног времена, у Пожаревцу и 

издвојеним одељењима у Костолцу, Кучеву, 
Малом Црнићу и Великом Градишту

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
и то: 1. да имају одговарајуће образовање: у складу са 
чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 

9/2019, 14/2020, 2/2021) као и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020, 18/2020 и 16/2022) и у складу са 
уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и дру-
гим организацијама у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018 и 43/2018); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). За наведена рад-
на места кандидати попуњавају пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају Школи. Докази о испуњености услова из 
тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
о испуњености услова из тачке 2. подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
поред биографије треба да приложе: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију извода из књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству републике србије (не старије од 6 
месеци), доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривична дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, 
да није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, у ком случају је у обавези 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци, достављају кандидати који буду изабрани, 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати са назнаком „За конкурс” на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Конкурс расписати у складу са одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021).

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМИР ПУЦАРЕВИЋ”

Акмачићи, Нова Варош
тел. 033/660-361

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбама: чланова 139-142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и члана 3 тачка 10) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи као и Правилника о организа-
цији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ 
„Момир Пуцаревић”. Уз попуњен формулар за заснивање 
радног односа, преузет са сајта Министарства просвете РС, 
школи доставити: оверену копију или оригинал диплому о 
стеченом образовању, оригинал уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, оверену копију или оригинал извод 
из матичне књиге рођених, оверену копију личне карте или 
очитану личну карту, не старије од 6 месеци; доказ (члан 
139 став 1 тачке 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања) да кандит није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 

Наука и образовање
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за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Обавештавање 
кандидата о избору, вршиће се у складу са законом. Прија-
ве доставити лично или поштом на адресу Основна школа 
„Момир Пуцаревић” Акмачићи 31320 Нова Варош, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. По завршеном кон-
курсу, кандидати могу документа преузети у школи, иста се 
не враћају поштанским путем.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“МАСЛАЧАК
Сјеница, Нова бб.

тел./факс: 020/741-207, 741-284

Оглас објављен 22.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ (број 1028), поништава се за радно место спремачица. 
У осталом делу оглас је непромењен.

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 Прибој, Немањина 37

тел. 033/2445-180

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 122, 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС број: 88/17., 27/18, 
10/19...и 129/21). У погледу образовања кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 140став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС број: 88/17., 27/18., 10/19...и 129/21), и то: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 2. дозволу за рад (лиценцу) наставника и 
стручних сарадника у средњој школи; 3. да има психичку, 
физичку и здравстену способност за рад са децом и учени-
цима; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од три месеца као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања и давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, утврђрно дис-
криминаторско понашање; 5. има држављанство Републи-
ке Србије; 6. да зна српски језик (достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику); 7. најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8 да има обуку и положен испит за директора 
установе. Кандидати који намају положен испит дужни су 
да га положе у року од 2 године од ступања на дужност 
директора. Кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву са биографским подацима кандидата и кретањем 
у служби, адресом становања, бројем телефона, адресом 
електронске поште; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања; 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторс-
ког понашања уверење МУП-а: доказ да против кандида-
та није покренут кривични поступак нити истрага уверење 
суда; извод из МК рођених (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима лекарско уверење; оверену фото-
копију лиценце за директора уколико је поседује; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени 
спољашњег вредновања за кандидате који су предходно 
обављали дужност директора. Рок за достављање пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају на адресу: Гимназија Прибој, Немањина 37, 
31330 Прибој. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4 децембра 3

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба: 1) да има одговарајуће обра-
зовање за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога школе стечено: 1) на студијима другог степе-
на – (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
спцијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, дносно, стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине или одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијима у трајању о најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септмбра 2005. године; 2) да има психофизичку и здрав-
ствену способност за рад са децом у ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетних лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе; против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) 
да има положен испит за директора установе; 9) да кан-
дидат није правоснажно осуђиван за приврени преступ у 
вршењу раније дужности; 10) да није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе за спровођење истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
доношења оптужног предлога за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, и друга кривиччна 
дела против службене дужности за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од шест месеци); оригинал / ове-
рену фотокопију уверења МУП да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ - не старије од шест месеци; 
оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству - 
не старије од шест месеци; доказ о знању српског језика на 
којем се остварује образовно распитни рад, доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику; оверену фротокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал / 
оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање осам 
година стажа у области образовања и васпитања после 
стеченог одговарајућег образовања (издату о објављи-
вању конкурса); оригинал / оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора (пријава ће се сматрати 
потпуном уколико кандидат нема положен испит за дирек-
тора школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи 
у року од две године од дна ступања на дужност); оригинал 
/ оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци); оригинал / оверену фотокопију 
уверења надлежног привредног суда да кандидат није пра-
воснжно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од шест месеци); оригинал / оверену 
фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе за 
спровођење истраге, потврђивњем оптужнице којој није 
предходила истрага или доношење решења о одређивању 

притвора подношења оптужног предлога за наведена кри-
вична дела (не старија од шест месеци); доказ о резултату 
стручно- педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног инспектора) ако га поседује, а уколико је канди-
дат претходно обављао функцију директора школе и доказ 
о резултату стручно педагаошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; пријаву на конкурс, са радном 
биографијом и прегледом кретања у служби и стручним 
усавршавањем. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, доставља на 
адресу: Техничка школа Пријепоље, 4 децембра 3, 31300 
Пријепоље, у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за 
избор директора школе”, лично или путем поште. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговрене пријаве неће се узети у разматрање. 
Достаљена докумнтација се не враћа. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретар школе, радним 
даном, на телефон 033/711-990.

ПРОКУПЉЕ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“

18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане чланом 122 
ст. 5, чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21), однос-
но које: 1) има одговарајуће образовање прописано Зако-
ном за наставника средње стручне школе подручја рада: 
пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога и 
психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; има дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника; има обуку и положен испит за директора 
установе; има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидат треба да достави: радну биографију (кан-
дидат може поднети и остала документа која могу послужи-
ти приликом доношења одлуке о избору: оквирни план рада 
за време мандата, доказе о поседовању организационих 
способности и друго; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са чланом 140 Закона (оригинал или 
оверена копија, овера документа не може бити старија од 
6 месеци); уверење да има одговарајуће радно искуство на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење мора садржати јасно наве-
дено радно место на којем је кандидат стекао радно иску-
ство на пословима образовања и васпитања (уверење не 
може бити старије од шест месеци); уверење о положеном 
испиту за лиценцу или стручном испиту за дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника (оригинал или оверена 
копија која не може бити старија од шест месеци); уверење 
о положеном испиту за лиценцу директора установе обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена копија која не 
може бити старија од шест месеци); изабрани директор који 
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нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност; директору 
који не положи испит за директора у року од две године 
од дана ступања на дужност, престаје дужност директора; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, 
уверење не може бити старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на новом обрасцу (оригинал 
или оверена копија, уверење не може бити старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње послове у складу 
за Законом о основама система образовања и васпитања. 
(оригинал или оверена копија, уверење не може бити ста-
рије од шест месеци); уверење суда опште надлежности да 
се против кандидата не води кривични поступак. (оригинал 
или оверена копија, уверење не може бити старије од шест 
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата, доставља кандидат који поседује извештај 
просветног саветника (копија); уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику у обавези је да достави 
уверење високошколске установе да зна српски језик као 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (ориги-
нал или оверена копија која не може бити старија од шест 
месеци); уколико се на конкурс пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (извештај просветног 
саветника) – копија извештаја. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима кандидат је дужан да достави пре ступања на 
дужност. Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност. Својеручно потписане пријаве са 
потребном документацијом достављају се на адресу шко-
ле са назнаком „Конкурс за директора школе“. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб.

тел. 026/751-071, 026/4103-338

Наставник математике
са 67% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава услове прописа-
не одредбама члана 139 и члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. Закон, 
10/2019 и 6/2020, 129/21), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22) и то: 1) да је стекао 
одговарајуће образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из стручне области за 
одговарајући предмет; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови се доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената 
(обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, дипло-
му или уверење о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
краћу биографију, доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
(не старије од 6 месеци) као и доказ да кандидат није под 
истрагом саставни су део пријаве на конкурс. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, врши 
надлежна служба за запошљавање. Кандидат је дужан да 

назначи адресу електронске поште и контакт телефон. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
скурс за радно место наставника математике”. Све инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 026/751-071.

ОШ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ”
11407 Селевац

тел./факс: 026/371-090

Наставник математике
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 –аутентично тумачење), кандидати треба да 
испуњавају и услове у складу са чл. 139, услове из чла-
на 140 став 1 тачка 1 и 2 и члана 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019 од 15.02.2019. 
6/2020, 129/2021) и има одговарајуће образовање, у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
– Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из казнене евиденције МУП-а); доказ да зна срп-
ски језик (само за кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику), пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом; попуњен образац пријаве који је прописан од стра-
не Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и налази се на сајту Министарства. Копије морају бити 
оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекар-
ско уверење се доставља по коначности одлуке о озбору 
кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Кандидат 
за наставника математике треба да достави и доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина у складу са чланом 142 Закона (доказ 
о положеном испиту за лиценцу или положеном стручном 
испиту или потврду високошколске установе - пожељно 
није обавезно). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децоми ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. У 
року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене 
Комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и достављаје директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од 8 дана од достављања образложене листе. Рок 
за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима у затвореној коверти доставити лично или 
слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јовановић“, Селе-
вац са назнаком: „За Конкурсну комисију и назнаком нази-
ва радног места за које се конкурише“, 11407 Селевац. Сва 
обавештења могу се добити на телефон: 026/371-090 код 
секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”

11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел./факс: 026/802-233

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и чла-
на 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, као и да доставе све 
неопходне доказе о испуњености услова за учешће на кон-
курсу. Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) 
кандидати треба да доставе и попуњен пријавни формулар 
објављен на завничној интернет страници Министарства, 
који достављају са оригиналима или овереним фотокопија-
ма докумената, којима доказују да испуњавају услове кон-
курса и то: дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, уверење да нису осуђивани за кривична 
дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система, не старије од 6 месеци, потврда да код њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
односно доказ да је благовремено упућен захтев Поверени-
ку за заштиту равноправности. Кандидати који испуњавају 
услове биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе 
од 8 до 14 сати, или препоручено поштом на адресу: 11318 
Милошевац, Трг јединства 13. Контакт лице: секретар шко-
ле, Даниел Ранковић 064/1943-808.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА КОСТИЋ“

25282 Гаково, Тоде Милетића 54а
тел. 025/866-777

Наставник предметне наставе 
математика

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18) члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) члана 16 и члана 18 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Лаза 
Костић” из Гакова и то: а) да има високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; (3) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем (за наставника прак-
тичне наставе); б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар који се преузима на сајту Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, кандидати достављају кон-
курсну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом (не старије од 6 месеци); 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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личну биографију – ЦВ. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сви докази подносе се у 
оргиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, неће бити узете у разматрање. Кандидати 
који испуњавају услове и доставе уредну документацију у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе који испуњавају услове и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља директору образложену листу у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима са листе биће обављен у просторијама шко-
ле. Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од достављања образложене 
листе. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кан-
дидату може у року од 8 дана од дана достављања решења 
поднети жалбу ограну управљања. Орган управљања о 
жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жал-
бе. Кандидат који је учествовао у изборном поступку има 
право да под надзором овлашћеног лица прегледа конкур-
сну документацију у складу са законом. Ако по конкурсу не 
буде изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс 
у року од 8 дана. Решење о избору кандидата оглашава се 
на званичној интернет страници министарства, када поста-
не коначно. Пријаве са доказима о испуњености услова 
предају се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место наставник предмет-
не наставе математика” препоручено поштом или лично у 
секретаријат школе (сваког радног дана од 9.00 до 12.00 
часова), на горе наведену адресу. Конкурс спроводи дирек-
тор школе уз помоћ конкурсне комисије именована од стра-
не директорке школе.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90

тел. 025/421-217

Наставник предметне наставе економска 
група предмета

2 извршиоца

Наставник предметне наставе хемија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1. има 
одговарајуће образовање: (из члана 140 став 1, 2 и 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања „Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 
којим је прописано да је наставник лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање, 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; изузетно, наставник јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем и одговарајућих Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022) - 
наставник предметне наставе - економска група предмета; 
Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022) – наставник предметне 
наставе-хемија; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкицју, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријаву кандиндат подноси: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању (поред дипломе студија другог степена, 
потребно је приложити оверену фотокопију дипломе сту-
дија првог степена – прилажу само кандидати који су завр-
шили студије другог степена одн. мастер студије); уверење 
- оригинал или оверена фотокопија, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање – уверење издато од МУП-а, не старије од шест 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс; уверење о 
држављанству – оригинал или оверена фотокопија; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о знању српског језика, 
односно (то је диплома о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или потврда о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
биографија - ЦВ. Лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат, пре потписивања уговора о раду. У поступку спро-
вођења конкурса, конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова за пријем у радни однос кандидата. Кандидати који 
испуњавају услове упућују се на психолошку процену за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном докумен-
тацијом подносе се непосредно или путем препоручене 
поште на адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве коми-
сија неће разматрати. 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА “САВА ШУМАНОВИЋ“
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/2712-529

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, замена до истека мандата 

директора

УСЛОВИ: лице треба да поред општих услова прописа-
них Законом о раду испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то да: 1) има одговарајуће образовање: високо 
образовање; (1) професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; (2) 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; (4) професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; (5) професор југословенске књи-
жевности и српског језика; (6) професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; (7) професор српског језика 
и књижевности; (8) професор српске књижевности и јези-
ка; (9) професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; (10) дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; (11) дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; (12) дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; (13) мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности); (14) мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); (15) мастер професор 
предметне наставе; (16) мастер професор књижевности 
и језика (србиста). Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Српски језик и књи-

жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност 
и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Србистика; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фото-
копији. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. 
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Лице задужено за 
давање обавештења о јавном конкурсу Мирјана Перовић 
022/2712-529. Пријаве се подносе на горе наведену адрсу, у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису предложени сви тражени докази биће 
одбачене закључком конкурсне комисије.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра Првог 124
тел. 022/561-330

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 
10/19, даље: Закон), и то: 1) да има одговарајуће обра-
зовање за наставнике основне школе у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и чланом 2 став 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник бр: 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи.Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције, не старије од 6 месеци), доказ о 
познавању српског језика, на коме се остварује образов-
но васпитни рад, (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са ученици-
ма. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са прило-
женом документацијом предати у секретаријат школе или 
послати поштом на горе наведену адресу.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра Првог 124
тел. 022/561-330

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19, 
даље: Закон), и то: 1) да има одговарајуће образовање за 
стручног сарадника у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи.Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције, не старије од 6 месеци), доказ о 
познавању српског језика, на коме се остварује образов-
но васпитни рад, (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са ученици-
ма. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са прило-
женом документацијом предати у секретаријат школе или 
послати поштом на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

22427 Хртковци, Школска 5
тел. 022/455-038

e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Оглас објављен 08.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ (број 1026-1027), поништава се у целости за радно 
место наставник енглеског језика са 66,67% норме.

ОШ “ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ 
НАРОД”

Мачванска Митровица, Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321

e-mail: osdrnmm@hotmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 122, 123 став 13 и 
став 14, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/21) односно треба да 
испуњава следеће: 1. да има одговарајуће образовање за 
наставника основне школе, за педагога и психолога (члан 
140 став 1 и 2 Закона) стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-

мет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника те врсте школе, односно лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет годи-
на рада у школи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 2. да има дозво-
лу за рад наставника, стручног сарадника; 3. да има обуку 
и положен испит за директора установе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора школе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); 4. да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да не постоје 
законске сметње из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање); 6. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. 
да зна српски језик на коме се остварује образовно - вас-
питни рад; Пријава на конкурс уз остале податке обавезно 
треба да садржи име и презиме, адресу, број телефона и 
потпис кандидата, а подноси се на српском језику ћири-
личким писмом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе следећа документа: радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби са планом рада кандитата за 
директора школе; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (лица која су стекла академско 
звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); оверену фотокопију доказа 
о положеном испиту за лиценцу (дозволу за рад); оверену 
фотокопију или оригинал потврде о дужини рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; оверену фотокопију или 
оригинал држављанств Републике Србије (не старије од 
шест месеци); оверену фотокопију или оригинал извода из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци); ове-
рену фотокопију или оригинал доказа да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима-лекарско уверење (не старије од 6 месеци), 
овај доказ изабрани кандидат прибавља пре закључења 
уговора о раду; уверење, односно извод из казнене еви-
денције (уверење издаје МУП-надлежна ПУ) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (чл.139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ) 
не старије од шест месеци; доказ о познавању српског јези-
ка је диплома стечена на српском језику (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику доказ 
је исправа коју издаје надлежна високошколска установа 
или друга институција, односно установа којом се доказује 
познавање српског језика); оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора (кандидат који ту лиценцу 
не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит 
за директора школе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); Осим утврђивања испуњености усло-
ва за избор директора, Комисија цени и доказ о резултату 
стручно – педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријавило 
лице које је претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате стручно – педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Сход-
но томе, кандидат уз пријаву треба да приложи и: доказ о 
резултату стручно – педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника (оверена фотокопија) и 
доказ о резултату стручно – педагошког надзора устано-

ве и оцену спољашњег вредновања за лице које је прет-
ходно обављало дужност директора (оверена фотокопија). 
Директор установе бира се на период од 4 (четири) године. 
Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови”. Наведена документа 
морају да буду оригинали или копије оверене код јавног 
бележника и не враћају се по завршетку конкурса. Особа 
за контакт: секретар школе Милена Прерад, дипломирани 
правник, број телефона 022/610-321. Пријаве са докумен-
тацијом слати поштом или донети лично на адресу: Основ-
на школа „Добросав Радосављевић-Народ”, 22202 Мачван-
ска Митровица, Мачвански кеј 29, са назнаком “Конкурс за 
избор директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПУ “ПОЛЕТАРАЦ”
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање и то: стечено високо образовање из области прав-
них наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; знање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Пријаве поднете без приложеног попуњеног 
формулара сматраће се непотпуним и неће бити узете у 
разматрање. Уз попуњени пријавни формулар потребно 
је приложити: радну биографију (ЦВ), тачну адресу пре-
бивалишта, контакт телефон и имејл адресу; доказ о сте-
ченом образовању; доказ да кандидат није осуђен прав-
носнажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (“ Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и то: уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и није покренута 
истрага, (не старије од шест месеци) и уверење из казнене 
евиденције издато од стране надлежне полицијске управе 
МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о знању српског језика на коме 
се остварује васпитно – образовни рад (кандидат који није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, потреб-
но је да достави уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће високош-
колске установе); извод из матичне књиге рођених (нови 
образац са холограмом – трајно важење); доказ о знању 
рада на рачунару: сертификат, уверење, диплома и сл. 
Сва приложена документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису који мора бити оверен у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе спровођења законом предвиђеног 
поступка - конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе искљу-
чиво лично или путем препоручене пошиљке на адресу 
предшколске установе, са назнаком: „За конкурс за засни-
вање радног односа за: „назив посла„ у затвореној ковер-
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ти. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској 
установи у кадровској служби на телефон 022/311-223 од 
8.00 до 14.00 сати. Решење о избору кандидата биће доне-
то у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона. 

ПУ “ПОЛЕТАРАЦ”
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање 
и то: више образовање односно одговарајуће високо обра-
зовање из области педагошких наука на студијама првог 
степена; (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање – васпитач; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад, са или без положеног испита за лиценцу.

Медицинска сестра васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање и то стечено средње образовање у трајању од четири 
године - медицинска сестра – васпитач, одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), на којима је оспо-
собљено за рад са децом јасленог узраста – васпитач, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад; са или без положеног испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Пријаве поднете без приложеног попуњеног фор-
мулара сматраће се непотпуним и неће бити узете у раз-
матрање. Уз попуњени пријавни формулар потребно је 
приложити: радну биографију (ЦВ), тачну адресу пребива-
лишта, контакт телефон и имејл адресу; доказ о стеченом 
образовању; доказ да кандидат није осуђен правноснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“ Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/2020) и то: уверење надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и није покренута истрага (не 
старије од шест месеци) и уверење из казнене евиденције 
издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених (нови образац са 
холограмом – трајно важење); доказ о знању српског језика 
на коме се остварује васпитно – образовни рад (кандидат 
који није стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, потребно је да достави уверење да је положио испит 
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе). Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису 
који мора бити оверен у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, број 

93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
(лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Пријаве се подносе искључиво лично или путем 
препоручене пошиљке на адресу предшколске установе, са 
назнаком: „За конкурс за заснивање радног односа за ____ 
(навести радно место за које се конкурише)“, у затвореној 
коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предш-
колској установи у кадровској служби а телефон 022/311-
223 од 8.00 до 14.00 сати. Решење о избору кандидата биће 
донето у року предвиђеном у чл. 154 став 8 Закона.

СУБОТИЦА

ОШ “СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Наставник физике
на српском наставном језику

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и 
хемију, професор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор физике и 
математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, професор физике 
и основа технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за примењену физику, професор физике за средњу 
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани 
професор физике и хемије за основну школу, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор 
физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска 
физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломи-
рани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мастер профе-
сор физике и информатике, дипломирани физичар - мас-
тер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер 
физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физике-хемије, 
мастер, дипломирани професор физике-информатике, 
мастер, дипломирани физичар - професор физике - мас-
тер, дипломирани физичар - теоријска и експериментал-
на физика - мастер, дипломирани физичар - примењена 
и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - 
примењена физика и информатика - мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер, мастер професор мате-
матике и физике; мастер професор информатике и физике, 
дипломирани физичар - информатичар, мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области физике. 
Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1 и 2 ове 
тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Физика може да изводи и: дипломирани физико-
хемичар, мастер физикохемичар (уз претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима из 
области физичке хемије или физике), мастер физичар (уз 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физичке хемије или физике), 
професор физике и астрономије. 

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: завршено средње образовање 4. степена и то 
из подручја: машинства и обраде метала, звање бравара, 
машинбравара, електичара или столара.

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон 6/2020 и 129/2021) и то ако: има одговарајуће образо-
вање, има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано правноснажном 

пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има 
држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Наставник мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има напред 
наведено образовање. Образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. На основу члана 141 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања, послове наставника и стручног 
сарадника може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз 
пријаву на конкурс приложити: биографију, попуњен пријав-
ни формулар на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs оригинал 
или оверену фотокопија дипломе, оригинал или оверену 
фотокопију документа којим се доказује савладан програм 
обуке за педагошког асистента (уводни модул), уверење из 
казнене евиденције МУП-а о некажњавању, доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у скла-
ду са чланом 141 став 7 Закона (да је стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по 
програму високошколске установе) доказ о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и 
који испуњавању услове за оглашено радно место, упућују 
се на проверу психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресу у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама ОШ „Сечењи Иштван” у Суботици, 
Карађорђев пут 94, с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакт-телефон који су навели у 
својим пријавама. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава, о чему ће бити обавештени сви канди-
дати, у складу са Законом. Контакт телефон: 024/ 525-799, 
Гордана Поњаушић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб.

Наставник физике
са 90% радног времена, за рад у одељењима 

на српском језику

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образо-
вање, и то: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степене из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, 

Наука и образовање
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васпитача и стручног сарадника; 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Репу-
блике Србије; 6) да зна српски језик; Докази о испуњености 
услова из тачке 1)-2) и 4)-6) саставни су део пријаве на кон-
курс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ из 
тачке 3) прибавља се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. Одштампан 
формулар са потребном документацијом достављају школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу.

Наставник математике
за рад у одељењима на српском језику

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образо-
вање, и то: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степене из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. Септембра 
2005. године; завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има 
држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик. 
Докази о испуњености услова из тачке 1)-2) и 4)-6) састав-
ни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених 
фотокопија, а доказ из тачке 3) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се преузима на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Одштампан формулар са потребном 
документацијом достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горе наведену адресу.

Чистач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање, и то: основно образовање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик. Докази о испуњености услова из тач-
ке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се у виду оверених фотокопија, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се преузима 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије. Одштам-
пан формулар са потребном документацијом кандидати 
достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на горе наведену адресу.

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима.Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из става 6 овог члана, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе из става 7 овог члана. 
Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу органу управљања, у року од осам 
дана од дана достављања решења из става 8 овог члана. 
Орган управљања о жалби одлучује у року од 15 дана од 
дана подношења жалбе.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”

15357 Клење, Дринска 1
тел. 015/457-737

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: може да буде изабрано лице: 1) које има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за 
наставника те врсте школе, за педагога и психолога, изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона, за директора може да буде изабрано лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника те врсте школе; 2) које има одговарајуће 
радно искуство на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања, однос-
но најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, лица која имају образовање из члана 140 
став 3 Закона 3) које има физичку, психичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 5) које има 
држављанство Републике Србије; 6) које зна српски језик 
7) које има дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника 8) обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност). Кандидат који се пријављује за 
радно место директора школе попуњава пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете (www.prosveta.gov.rs) - форму-
лар за пријем у радни однос у установама образовања и 
васпитања и уз одштампан формулар треба да приложи: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 Закона 
(кандидати који су високо образовање стекли по пропи-
сима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. 
године подносе оверену фотокопију и основних и мастер 
студија); изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 
став и 2 Закона лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте школе 
подносе оригинал или оверену фотокопију дипломе; ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника; потврду/уверење о обу-
ци о положеном испиту за директора установе (оригинал 
или оверена фотокопија) уколико поседује а изабрани 
директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотоко-

пија); оригинал или оверену фотокопију потврде о томе 
да има одговарајуће радно искуство на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања - најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, односно најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања за лица која имају образовање 
из члана 140 став 3 Закона; оригинал или оверену фото-
копију доказа да је стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома о стеченом одговарајућем образовању издата 
на српском језику која се приложи под тачком 1 сматра 
се као доказ о знању српског језика), доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци - 
оригинал или оверену фотокопију доставља кандидат 
који буде именован за директора пре закључења уговора 
о раду) - уверење МУП-а да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће; за кривична деле примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од шест месеци- оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) за кандидата на конкурсу који поседује тај 
доказ (фотокопију); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
дужан је да достави кандидат на конкурсу који је прет-
ходно обављао дужност директора школе (фотокопију); 
- биографија са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Напомена: 
кандидати који имају положен испит за директора немају 
предност у односу на кандидате који немају положен 
испит, али изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља кандидат који буде именован за 
директора пре закључења уговора о раду (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од 6 месеци). Након исте-
ка рока за достављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве доставити на 
адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић”, 15357 Клење, Дринска 1, 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за директора” 
лично или препорученом поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Чистачица
на одређено радно време до повратка 
раднице са трудничког и породиљског 

одсуства, најкасније до 31.08.2023. године, у 
матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: да кандидат има први степен стручне спреме-за-
вршена основна школа и уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и 
степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе) 2. 
потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од намање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и протув човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци. 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, саставни 
су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању 
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на 
горе наведену адресу или лично предати у Секретаријату 
школе у времену од 08 до 14 часова.

Наука и образовање
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УЖИЦЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ - ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник саксофона

Корепетитор - клавирски сарадник
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 
1 13/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
мора испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018- други закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1) да има одговарајуће образо-
вање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачка 1), З), 4) и 5) овог члана под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Одговарајуће образовање има 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање пред-
виђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: а) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање наставника прописа-
но чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног става наставник 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Ближи услови у погледу степена и врсте обра-
зовања наставника за послове за које је конкурс расписан 
предвиђени су чланом 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 
9/2020, 18/2020 и 16/2022) и члановима 3 и 4 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар кандидати достављају следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију 
не старији од 6 месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци); уверење или потврду о неосуђиваности за горе 
наведена дела (оригинал или оверену фотокопију не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверења одговарајуће високошколске установе о броју ост-

варених бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за оне који 
ово образовање поседују); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставиће само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријаваје 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Пријаве са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за 
____ (навести радно место за које се конкурише)”, слати на 
адресу школе: Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић”, 
Ужице, Трг Светог Саве број 8 или донети лично, радним 
даном од 8.00 до 12.00 часова у секретаријат школе

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ” 

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/514-146

Наставник физике
са 50% радног времена

Стручни сарадник – логопед
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који могу наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолошког развоја и са 
потребном документацијом достављају на горе наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. За 
додатне информације заинтересована лица се могу обрати-
ти секретару школе на телефон 031/514-146. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: фотокопију дипломе, 
потврду да није осуђиван, уверење о држављанству, доказ 
да зна српски језик.

ОШ “ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 139 
и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“ Сл. Гласник РС”, ф. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће обра-
зовање за наставника основне школе, педагога, психолога 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона дужност директора основне школе може да 
обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за 

рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; које има дозволу за рад настав-
ника основне школе, педагога или психолога; које има обуку 
и положен испит за директора установе; које има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; које има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; које није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за којеје изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; да против њега није покренут кривични поступак, 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела, непостојање дискри-
минаторног понашања, утврђеног у складу са законом; које 
има држављанство Републике Србије; које зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да 
испуњава наведене услове, и то: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању 
дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ / уверење да 
кандидат има обужу и положен испит за директора школе 
(у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која не буде 
садржала доказ / уверење о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а уко-
лико кандидат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе - доказ о годинама 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у ори-
гиналу) о годинама рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, од најмање 8 година; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима - лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (издато по објављеном конкур-
су); уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (изда-
то по објављеном конкурсу); уверење надлежног суда да 
против њега није покренут кривични поступак, доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела, непостојање дискриминатор-
ног понашања, утврђеног у складу са законом, (издато по 
објављеном конкурсу); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија), не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само 
кандидат који образовање није стекао на српском језику). 
Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе даје положио испит из српског језика - у оригина-
лу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује (оверена копија). У супрот-
ном је потребно доставити потврду школе да није вршен 
стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата који је преподно обављао дуж-
ност директора школе (оверена копија). У супротном је 
потребно доставим потврду школе да у периоду његовог 
мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; 
биографију, са контакт телефоном и адресом електронске 
поште, са кратким прегледом кретања у служби, стручном 
усавршавању и предлогом програма рада директора шко-
ле; формулар за пријаву на конкурс кандидат преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова достављају се у затво-
реној коверти на адресу школе, са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора школе” или предам лично у 
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просторијама секретара школе радним данима од 08.00 до 
14.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе лично или позивом на број теле-
фона 031/811-176. 

ВАЉЕВО

ОШ “ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић, Рајковић бб.

тел. 014/3428-469

Наставник физике
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу у Брежђу, са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и став 2, чланом 142 став 
1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) као и чл. 3 став 1 
тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) 
и то да: 1. има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; 2. испуњава услове прописане 
чл. 3 ст. 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стучних сарадника у основној школи; 
3. има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављње малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. има држављанство Републике Србије; 6. зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно – васпитни рад; 7. у 
складу са чланом 142 став 1 да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1 члана 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а кандидат који нема образо-
вање из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз одштампани 
и читко попуњен пријавни формулар који се може преузе-
ти на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за 
пријем у радни однос у установама образовања и васпи-
тања) доставити: пријаву на конкурс са основним биограф-
ским подацима (својеручно потписана); оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању или уверења о 
стеченом високом образовању (кандидат који има стечено 
високо образовање на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степена и оверену 
фотокопију дипломе основних академских студија); ориги-
нал или оверену фотокопију доказа да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 

основама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат није под истрагом, уверење из суда да против 
кандидата није спроведена истрага нити кривични посту-
пак (оригинал или оверену фотокопију - не старије од шест 
месеци); доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата, који се упућују 
на проверу психофизичке способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос доставити лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу са назнаком „За конкурс – за наставника физике”. 
Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у матичној 

школи

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и став 2, чланом 142 став 
1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) као и чл. 3 став 1 
тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) 
и то да: 1. има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. 09. 2005. године; 2. да испуњава услове пропи-
сане чл. 3 ст. 1 тачка 9. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стучних сарадника у основној школи; 
3. има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављње малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. има држављанство Републике Србије; 6. зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно – васпитни рад; 7. у 
складу са чланом 142 став 1 да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1. члана 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз одштампани 
и читко попуњен пријавни формулар који се може преузе-
ти на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за 
пријем у радни однос у установама образовања и васпи-
тања) доставити: пријаву на конкурс са основним биограф-
ским подацима (својеручно потписана); оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању или уверења о 
стеченом високом образовању (кандидат који има стечено 
високо образовање на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степена и оверену 
фотокопију дипломе основних академских студија); ориги-
нал или оверену фотокопију доказа да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 

у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе: да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат није под истрагом, уверење из суда да против 
кандидата није спроведена истрага нити кривични посту-
пак (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата, који се упућују 
на проверу психофизичке способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс – за наставника математике 
у Рајковићу”. Неуредне, непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Брежђу, са 

90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и став 2, чланом 142 став 
1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) као и чл. 3 став 1 
тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) 
и то да: 1. има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. 09. 2005. године; 2. да испуњава услове пропи-
сане чл. 3 ст. 1 тачка 9. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стучних сарадника у основној школи; 
3. има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављње малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. има држављанство Републике Србије; 6. зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно – васпитни рад; 7. у 
складу са чланом 142 став 1 да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1. члана 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, а кандидат који нема обра-
зовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз одштампани 
и читко попуњен пријавни формулар који се може преузе-
ти на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за 
пријем у радни однос у установама образовања и васпи-
тања) доставити: пријаву на конкурс са основним биограф-
ским подацима (својеручно потписана); оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању или уверења о 
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стеченом високом образовању (кандидат који има стечено 
високо образовање на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степена и оверену 
фотокопију дипломе основних академских студија); ориги-
нал или оверену фотокопију доказа да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе: да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат није под истрагом, уверење из суда да против 
кандидата није спроведена истрага нити кривични посту-
пак (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата, који се упућују 
на проверу психофизичке способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс – за наставника математике 
у Брежђу”. Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Поновљен оглас

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове 
прописане чл. 132., 139 и 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“ Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1) доказ о одговарајућој струч-
ној спреми (оригинал или оверена копија сведочанства, 
дипломе или уверења о завршеној основној школи); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс и саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који могу наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да кан-
дидати доставе школи следећу документацију: радну био-
графију; оригинал или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовањ-оригинал или оверена копија 
сведочанства, дипломе или уверења о завршеној основној 
школи); оригинал уверење да кандидат није осуђиван за 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања (не старије од шест 
месеци); оригинал уверење да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање у складу са Законом о забрани 
дискриминације (“Сл. гласник РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), 
не старије од шест месеци; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу). Уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском језику, 
доставља доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Канди-
дате који испуњавају услове конкурса конкурсна комисија 
упућује на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају 
у току конкурсног поступка биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, упућује 
се на психолошку процену способност за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе 
или телефоне, које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавиће конкурсна комисија коју 
именује директор школе, по пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, у просторија-
ма Ваљевске гимназије, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона 
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у оригинал или 
овереној фотокопији биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Пријаве са доказима о испуњености услова 
доставити лично у секретаријат школе радним данима од 
10.00-13.00 сати или поштом на горе наведену адресу, 
sа назнаком “За конкурс - чистачица 60%”. Све додатне 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, радним данима, на број телефона: 014/221-622.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др МИША ПАНТИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлуке УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутент. тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове пописане чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“ Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
као и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада здраство и социјална заштита 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 4/2022), и то: 1) 
има одговарајуће образовање - у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и чланом 4. 
тачка 23. Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здраство и социјална заштита (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 4 од 5. маја 2022. г.); 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Услови из тачке 1), 3), 4) и 5) се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада и саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Уз одштампан и 
читко попуњен и својеручно потписан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (хттп://www.

мпн.гов.рс), доставити: кратку радну биографију; оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми, односно уве-
рења о дипломирању уколико диплома није издата; оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оверена копија или ори-
гинал извода из матичне књиге рођених; доказ да кандидат 
није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3.) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
/2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021) - потврда о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старија од шест месеци); 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата, који се, у року од осам дана од дана истека рока за 
подношење пријава упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Конкурс ће бити спроведен 
у свему према члану 154 став 3 до 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Неуредне, неблаговремене 
или непотпуне пријаве као и пријаве чије фотокопије доку-
мената нису оверене од стране надлежног органа неће бити 
узете у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну доку-
ментацију и краћу биографију кандидати могу доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу са назнаком “За 
конкурс” уз обавезно достављање адресе, телефона и мејл 
адрсе за контакт. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 014/221-265.

ВРАЊЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ
17500 Врање, Булевар Патријарха Павла 2

тел. 017/400-645

Наставник практичне наставе у подручју 
рада саобраћај - инструктор вожње Б 

категорије
(за рад са трећим лицима)

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1)-5) Закона 
о основама система образовања и васпитања и услове из 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада електротехника (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада саобраћај (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
4/2022), и то: да имају одговарајуће образовање, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да имају држављанство РС, да нису осуђива-
ни за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање и да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови у погледу степена и врсте стручне спреме и звања и 
додатних услова: Б степен стручне спреме, возач моторних 
возила - инструктор, инструктор вожње, важећа возачка 
дозвола свих категорија, да поседује лиценцу Агенције за 
безбедност саобраћаја за Б категорију, лекарско уверење 
о здравственој способности за управљање моторним вози-
лом и да нема забрану управљања возилом.

ОСТАЛО: Зарада ће се исплаћивати на основу остваре-
них мото часова из сопствених прихода школе. Конкурс 
траје 8 дана од дана оглашавања. Кандидати уз пријавни 
формулар који се преузима са званичне интернет страни-
це Министарства доставља школи, достављају: оверену 
фотокопију дипломе или уверења, уверење о држављан-
ству (оверене фотокопије не старије од 6 месеци), уверење 
да нису осуђивани за наведена кривична дела из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе, уверење суда да 
се против кандидата не води кривични поступак, извод из 
матичне књиге рођених (или оверена копија), изјава кан-
дидата да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Сву потребну документацију доста-
вити на горе наведдену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком “За конкурс”.

Наука и образовање
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ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/411-434

Наставник у звање доцент за ужу научну 
област Техничке и информационе науке

на одређено време од 5 година, до једне 
трећине радног времена

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: VIII степен стручне 
спреме - високо образовање на студијама трећег степена. 
Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописане Законом 
о високом образовању, Ближим критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Нишу и Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова на 
Педагошком факултету у Врању (сви акти су доступни на 
интернет страници Факултета). Кандидат уз пријаву на 
конкурс обавезно прилаже: биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води кривични 
поступак, уверење МУП-а о подацима из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван, лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности, фотокопију личне карте или очитану личну карту 
ако је са чипом, оверене фотокопије диплома о завршеним 
студијама са свих нивоа студија, списак научних и стручних 
радова и саме радове и попуњен Образац о испуњавању 
услова за избор у звање наставника (доступан на интернет 
страници Факултета и Универзитета). Пријаве се подносе 
Педагошком факултету у Врању, Партизанска 14, 17501 
Врање, у року од 15 дана од дана објавлљивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. За све додатне информације у вези са конкурсом обра-
тити се на број телефона 017/411-434.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/411-434

Сарадник у звање асистент са 
докторатом за ужу научну област 
Методика наставе математике на 

одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: VIII степен стручне 
спреме - високо образовање на студијама трећег степена. 
Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о 
високом образовању, Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова на Педагошком факултету 
у Врању и Правилником о звањима, условима и поступку 
стицања звања сарадника Педагошког факултета у Врању 
(сви акти су доступни на интернет страници Факултета). Кан-
дидат уз пријаву на конкурс обавезно прилаже: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак, уверење МУП-а о подацима из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван, лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности, фотокопију личне карте или очитану личну карту 
ако је са чипом, оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама одговарајућег степена, потврду о статусу студента 
докторских академских студија и списак научних и стручних 
радова (уколико их има) и саме радове. Пријаве се подно-
се Педагошком факултету у Врању, Партизанска 14, 17501 
Врање, у року од 8 дана од дана објавлљивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
За све додатне информације у вези са конкурсом обратити се 
на број телефона 017/411-434. 

ВРШАЦ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

“ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Наставник предметне наставе 
италијанског језика

у посебним условима, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће законске 
услове: 1. да има одговарајуће образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања за 

наставника предметне наставе - италијански језик: на сту-
дијама другог степена (мастерске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије; предметну 
наставу може да изводи дипломирани дефектолог са сав-
ладаноним програмом методике наставе за одговарајући 
предмет у складу са Законом осовама система образовања 
и васпитања односно мастер академске студије по пропи-
сима који уређују високо образовање почевод 10.09.2005. 
године или на основним студиијама у трајању од најмање 
4 године по прописиима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; предметну наставу може да 
изводи и наставник који има одговарајућу школску спре-
му за предмет из кога изводи образовано-васпитни рад и 
који је оспособљен на Дефектолошком факултету за рад са 
ученицима у развоју; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад у школи; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидати прилажу: формулар за пријаву на 
конкурс (скида се са сајта Министарства); доказ о одгова-
рајућем образовању; доказ да није кажњаван (за дела из 
тачке 3 из полиције, не старије од 2 месеца); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте 
(или одштампану, ако је чипована). Доказ из тачке 1, 3, и 4 
подносе кандидати, док доказ из тачке 2 конкурса подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 

Чистачица
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање, основно образовање; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
у школи; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кан-
дидати прилажу: формулар за пријаву на конкурс (скида се 
са сајта Министарства); доказ о одговарајућем образовању; 
доказ да није кажњаван (за дела из тачке 3 из полиције, не 
старије од 2 месеца); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; фотокопију личне карте(или одштампану, ако је 
чипована). Доказ из тачке 1, 3 и 4 подносе кандидати, док 
доказ из тачке 2 конкурса подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду.

Мајстор – ложач
у посебним условима, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање-срење школе и положен 
испит за руковаоца парних котлова; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад у школи; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати 
прилажу: формулар за пријаву на конкурс (скида се са 
сајта Министарства); доказ о одговарајућем образовању; 
доказ да није кажњаван (за дела из тачке 3 из полиције, 
не старије од 2 месеца); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених; фотокопију личне карте(или одштампану, 
ако је чипована). Доказ из тачке 1, 3 и 4 подносе кандида-
ти, док доказ из тачке 2 конкурса подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Сва приложена документа морају бити ори-
гинална или оверене фотокопије код нотара. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. За све информације звати на теле-
фон: 064/1286-329. Пријаве слати путем поште на адресу: 
ШОСО „ Јелена Варијашки”, Жарка Зрењанина 22.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОША ПИЈАДЕ”

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 122 став 5. чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то: да кандидат има одговарајуће високо 
образовање за наставника у основној школи, односно педа-
гога или психолога, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговрарајући 
предмета, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад 
(лиценцу) или положен стручни испит за наставника, педа-
гога или психолога; да зна српски језик и језик на коме ост-
варује образовно-васпитни рад; да је савладао обуку и има 
положен испит за директора установе; најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; да је држављанин Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: ориги-
нал или оверену фотокопију / препис дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оригинал или овере-
ну фотокопију / препис документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); олекарско уверење 
као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци). уверење/потврду из 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; потврду да је радио најмање 
осам година на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајуће образовања; уверење о положеном 
испиту за директора установе, пријава која не буде садр-
жала наведени документ неће се сматрати непотпуном - 
уколико се на конкурс пријави лице које претходнно није 
обављало дужност директора установе или ако се прија-
ви лице које је обављало дужност директора, савладало 
обуку за директора, а још није позвано да полаже испит 
за директора; уколико је диплома, односно уверење о сте-
ченом високом образовању на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потреб-
но доставити оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; ако се на конкурс прија-
ви лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, а за чијег мандата је вршен стручно-педагошки 
надзора установе и спољашње вредновање-дужно је да 
достави резултате у вези са овим(оригинал иили оверену 
фотокопију). Поред наведеног кандидат треба у пријави да 
наведе краће биографске податке о кретању у служби или 

Наука и образовање
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радном односу и стручном и радном усавршавању. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, а пријаву са потребним 
прилозима кандидат треба да достави на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КОРИОЛАН ДОБАН”
26336 Куштиљ, Вршачка бб.

Наставник историје
са 35% радног времена, у матичној школи 

у Куштиљу, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег обра-
зовања:високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; поседовање одговоарајућег 
образовања на основу Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
за предмет историја: професор историје, професор историје 
и географије, дипломирани историчар, мастер историчар; 
дипломирани историчар – мастер; поседовање држављан-
ства Републике Србије, знање српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (румунски језик), 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; радно 
искуство, непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом, поседо-
вање физичке, психичке и здравствене спопсобности за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен пријав-
ни формулар на званичној интернет адреси Министарства 
просвете, очитану личну карту ако има чип, ако нема фото-
копија, доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију код нотара не старију од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
фотокопију, оверен препис или фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању не старије од 6 месеци (оверен код нота-
ра), уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал 
или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
који издаје надлежна здравствена установа односно Дом 
здравља, доставља се непосредно пре закључења уговора 
о раду и то оригинал или оверена фотокопија. Пријаве треба 
послати на адресу: ОШ „Кориолан Добан”, 26336 Куштиљ, 
Вршачка бб., са назнаком “ Конкурс за наставника историје”.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка средње школе, подручје рада Економија, право и адми-
нистрација, Трговина, угоститељство и туризам, Здравство 
и социјална заштита, Гимназија, за педагога и психолога у 
смислу чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, стечено: - на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, уз 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 

области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; 6) да има одговарајуће радно искуство на пословима 
образовања и васпитања, и то најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 7) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (стручни испит 
или лиценца); 8) да је савладало обуку и да има положен 
испит за директора установе (лиценца за директора). Иза-
брани кандидат који нема положени испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, кан-
дидат за директора школе дужан је да приложи: - доказ о 
стеченом високом образовању (оверена фотокопија дипло-
ме), кандидат који има образовање из члана 140 став 1 тач-
ка 1 подтачка (2) Закона о основама система образовања 
и васпитња поред оверене фотокопије дипломе о стече-
ном високом образовању прилаже и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (ориги-
нал или оверена фотокопија лекарског уверења, не стрије 
од шест месеци); доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитња и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оргинал или оверена фотокопија уверења 
из казнене евиденције надлежне службе МУП-а, не старије 
од шест месеци); доказ о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије 
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику (оригинал или оверена фотокопија потврде / 
уверења или др. документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе); доказ о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал потврда / уверење установе где је 
кандидат стекао радно искустви на одговарајућим посло-
вима, не старије од 6 месеци); доказ о поседовању доз-
воле за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(оверена фотокопија потврде / уверења или др. докумен-
та о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу); 
доказ о положеном испиту за директора установе (ориги-
нал или оверена фотокопија лиценце за директора школе) 
уколико кандидат то поседује, а у супротном се доставља 
писана изјава кандидата да није положио испит. Пријава 
кандидата који није положио испит за директора неће се 
сматрати непотпуном; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата 
(оверена фотокопија извештаја просветног саветника) уко-
лико кандит има, у супротном се доставља писана изјава 
кандидата да не поседује такав доказ; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, (оверена фотокопија извештаја просветног 
саветника) прилажу само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе у време вршења 
таквог надзора и добијања наведене оцене, а уколико то 
није случај кандидат доставља писану изјаву да не посе-
дује такав доказ; краћа радна биографија; оквирни план 
рада за време трајања мандата. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “ 
Послови”. Пријава се може поднети у просторијама школе 
или препорученом поштом на адресу: Средња школа „Бра-
нислав Нушић”, Митрополит Михаило 5, 18230 Сокобања, 
са назнаком „Конкурс за избор директора - за конкурсну 
комисију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као ни 
пријаве са неовереном документацијом неће се узети у раз-
матрање. Школа примљену документацију не враћа кан-
дидатима, већ доставља министру ради избора директора. 
Конкурс ће спровести Комисија за избор директора, коју 
именује Школски одбор. О резултатима конкурса кандидат 
ће бити обавештен након пријема решења о именовању 
директора школе од стране Министра просвете.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време преко 60 дана ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 Закона о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да имају одговарајуће 
образовање. Кандидат за радно место медицинска сестра - 
васпитач мора да има завршену средњу медицинску школу 
васпитачког смера IV степен стручне спреме; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеци као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављње 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминиторно понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, зна српски језик и језик на коме се остарује вас-
питно образови рад. Уз пријаву кандидати терба да доставе 
оверене преписе и то: диплому о стручној спреми за меди-
цинску сестру – васпитача, уверење - потврду о неосуђива-
ности (да није старија од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених. Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља канди-
дат пре закључења уговора о раду, а доказ да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад 
се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће образо-
вање стечено ван територије Републике Србије. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом у Националну службу 
за запошљавање у Зајечару. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити: Предшколској установи “Ђулићи” 
Зајечар, Насеље Краљевица бб. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу 
Послови, лично или на горе наведену адресу. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована решењем од стране 
директора Установе.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (породиљско 

одсуство) 

УСЛОВИ: кандидат треба: 1) да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона основама 
система образовања и васпитања: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне. односно 
стручне области или области педагошких наука, при чему 
ово лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; да имају образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 

Наука и образовање
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обавезан је да стекне ово образовање у року од једне годи-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022, 
15/2022) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник “ бр. 4/2022, 14/2022, 15/2022), 3) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног детета, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има 
држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик. 

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс са 
кратким биографским подацима за заснивање радног одно-
са - својеручно потписану, одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, оригинал 
или оверену фотокопију доказа (потврда или уверење) висо-
кошколске установе којим кандидат доказује да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченим на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова.Уколико је кандидат положио испите из педагогије 
и психологије - доставља оверену фотокопију индекса или 
оверену фотокопију потврде факултета о положеним испи-
тима из наведених предмета, а уколико кандидат има поло-
жен стручни испит или испит за лиценцу - доставља оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односну 
испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, не старије од шест месеци; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна полицијска управа 
не старије од 6 месеци, доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
не старији од 6 месеци, подноси кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се 
поднети лично или поштом на адресу школе Средња школа 
„Ђура Јакшић” Српска Црња, Краља Александра 63, са наз-
наком “За конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

тел. 023/548-820 локал 18

Радник на одржавању
 хигијене - чистач/ица
са 93% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање – завршена 
основна школа; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље, у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно – васпитни рад. Кандидати су у обавези 
да попуне пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
да га одштампају и доставе установи заједно са потребном 
документацијом. Уз пријавни формулар, учесници конкурса 

треба да доставе и: краћу биографију; диплому о заврше-
ној основној школи, оверена фотокопија; уверење издато 
од надлежне Полицијске управе о казненој евиденцији 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; уверење 
о држављанству РС, не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија; извод из МК рођених, обична копија, 
без обзира на датум издавања; доказ о познавању српс-
ког језика (само за кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености услова из тачке 2 
прибавља пре закључења уговора о раду само изабрани 
кандидат (лекарско уверење). Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 
8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Неуредне, непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Прија-
ве на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ “Жарко 
Зрењанин” 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78, са наз-
наком “За конкурс - радник на одржавању хигијене”. Сва 
потребна обавештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 023/548-820 локал 18.

ОСНОВНА ШКОЛА
“Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских Владара 63

Васпитач
у васпитној групи са децом узраста од три 

године до поласка у школу
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, као 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са европским системом преноса бодова. Изузет-
но, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик као језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. На основу одредби Закона о предшколском образовању 
и васпитању послове васпитача у васпитној групи са децом 
узраста од три године до поласка у школу може да обавља 
лице које има одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студијама првог степе-
на (основне струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године - васпитач, у складу са законом. 
Кандидат треба да приложи: 1) попуњену пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете; 2) кратку биографију са 
контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта и адре-
са електронске поште); 3) оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 4) 
оригинал или оверену фотокопија потврде високошколске 
установе о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова 
као и 6 бодова праксе у установи. Сматра се да наставник, 

васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу испуњава наведени услов 
(доказује се оригиналом или овереном фотокопијом потврде 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
или потврдом вискокошколске установе о положеним испи-
тима из педагогије и психологије). Кандидат који није стекао 
наведено образовање, испуњава услове конкурса уз обавезу 
да га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 5) уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); 6) извод из матичне књиге рођених или извод 
из матичне књиге венчаних за кандидате који су променили 
име или презиме после издавања дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); 
7) уверење надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија); 8) уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику у обавези је да достави оригинал или оверену фотоко-
пију уверења да је положио испит из српског језика са мето-
диком, по програму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије докумената овера-
ва јавни бележник. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима и позвани на разговор са конкурсном 
комисијом. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима подноси само изабрани канди-
дат, пре закључивања уговора о раду. Пријаве се достављају 
на адресу: Основна школа „Др Бошко Вребалов” Српских 
владара 63, 23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета или 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик као језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. На основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из наставног предмета немачки језик може да изводи: про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност; професор немачког језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност). Лица која су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академске студије из 
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области предмета, односно на студијским групама/програ-
мима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и 
књижевност; Немачки језик. Кандидат треба да приложи: 
попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете; кратку биографију са контакт подацима (телефон, 
адреса пребивалишта и адреса електронске поште); ове-
рену фотокопију уверења или дипломе о стеченом високом 
образовању и стеченом одговарајућем звању у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
дужна су да приложе и оверену фотокопију уверења или 
дипломе о завршеним основним академским студијама из 
области предмета, односно на студијским групама / програ-
мима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и 
књижевност; Немачки језик; оригинал или оверену фото-
копија потврде високошколске установе о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе 
у установи. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу испуњава наведени услов (доказује се 
оригиналом или овереном фотокопијом потврде о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту или 
потврдом вискокошколске установе о положеним испити-
ма из педагогије и психологије). Кандидат који није стекао 
наведено образовање, испуњава услове конкурса уз оба-
везу да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рођених или извод 
из матичне књиге венчаних за кандидате који су промени-
ли име или презиме после издавања дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење надлежне полицијске управе да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија); уколико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику у обавези је да достави оригинал 
или оверену фотокопију уверења да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. Небла-
говремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Фотокопије докумената оверава јавни бележник. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
и позвани на разговор са конкурсном комисијом. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу: 
Основна школа „Др Бошко Вребалов” Српских владара 63, 
23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”.

Спремачица у вртићу
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање – завршену 
основну школу; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик као језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат треба да приложи: 1) попуњену пријаву 
на конкурс на пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете; 2) кратку био-
графију са контакт подацима (телефон, адреса пребива-
лишта и адреса електронске поште); 3) оверену фотокопију 
уверења или сведочанства о завршеној основној школи; 
4) уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-

копија); 5) извод из матичне књиге рођених или извод из 
матичне књиге венчаних за кандидате који су променили 
име или презиме после издавања дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); 
6) уверење надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија); 7) уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику у обавези је да достави оригинал или оверену фотоко-
пију уверења да је положио испит из српског језика са мето-
диком, по програму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије докумената овера-
ва јавни бележник. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима и позвани на разговор са конкурсном 
комисијом. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима подноси само изабрани канди-
дат, пре закључивања уговора о раду. Пријаве се достављају 
на адресу: Основна школа „Др Бошко Вребалов” Српских 
владара 63, 23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”.

Спремачица у вртићу
УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање – завршену 
основну школу; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик као језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат треба да приложи: 1) попуњену пријаву 
на конкурс на пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете; 2) кратку био-
графију са контакт подацима (телефон, адреса пребива-
лишта и адреса електронске поште); 3) оверену фотокопију 
уверења или сведочанства о завршеној основној школи; 
4) уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија); 5) извод из матичне књиге рођених или извод из 
матичне књиге венчаних за кандидате који су променили 
име или презиме после издавања дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); 
6) уверење надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија); 7) уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику у обавези је да достави оригинал или оверену фотоко-
пију уверења да је положио испит из српског језика са мето-
диком, по програму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије докумената овера-
ва јавни бележник. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима и позвани на разговор са конкурсном 
комисијом. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима подноси само изабрани канди-
дат, пре закључивања уговора о раду. Пријаве се достављају 
на адресу: Основна школа „Др Бошко Вребалов” Српских 
владара 63, 23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”. 

Спремачица
УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање – завршену 
основну школу; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик као језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат треба да приложи: 1) попуњену 
пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете; 2) кратку 
биографију са контакт подацима (телефон, адреса преби-
валишта и адреса електронске поште); 3) оверену фото-
копију уверења или сведочанства о завршеној основној 
школи; 4) уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); 5) извод из матичне књиге рођених или извод 
из матичне књиге венчаних за кандидате који су промени-
ли име или презиме после издавања дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија); 6) уверење надлежне полицијске управе да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија); 7) уколико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави оригинал 
или оверену фотокопију уверења да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. Небла-
говремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Фотокопије докумената оверава јавни бележник. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
и позвани на разговор са конкурсном комисијом. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу: 
Основна школа „Др Бошко Вребалов” Српских владара 63, 
23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”. 

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета или 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 8908.03.2023. |  Број 1030 |   

торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик као језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. На основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из наставног предмета математика може да изводи: - про-
фесор математике, - дипломирани математичар, - дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, - 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 
- дипломирани математичар - информатичар, - професор 
математике и рачунарства, - дипломирани математичар за 
математику економије, - професор информатике - матема-
тике, - дипломирани математичар - астроном, - дипломира-
ни математичар - примењена математика, - дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), - дипломирани информатичар, 
- мастер математичар, - мастер професор математике, - 
мастер професор математике и физике, - мастер професор 
математике и информатике, - мастер професор физике и 
математике, - мастер професор информатике и математи-
ке, - дипломирани професор математике-мастер, - дипло-
мирани математичар - мастер, - дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), - дипломирани математичар - професор матема-
тике, - дипломирани математичар - теоријска математика, 
- дипломирани инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије), - професор хемије - математике, 
- професор географије - математике, - професор физике - 
математике, - професор биологије - математике, - професор 
математике - теоријско усмерење, - професор математике 
- теоријски смер, - дипломирани математичар и информа-
тичар, - дипломирани математичар - механичар, - мастер 
професор предметне наставе, - мастер математичар - про-
фесор математике; - мастер инжењер примењене матема-
тике. Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. Кандидат треба да приложи: 
1) попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете; 2) кратку биографију са контакт подацима (телефон, 
адреса пребивалишта и адреса електронске поште); 3) ове-
рену фотокопију уверења или дипломе о стеченом високом 
образовању и стеченом одговарајућем звању у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мас-
тер дужна су да приложе и оверену фотокопију уверења 
или дипломе о завршеним основним академским студија-
ма на студијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике и 
информатике; 4) оригинал или оверену фотокопија потвр-
де високошколске установе о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи. Сма-
тра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
испуњава наведени услов (доказује се оригиналом или 
овереном фотокопијом потврде о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту или потврдом виско-
кошколске установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије). Кандидат који није стекао наведено обра-
зовање, испуњава услове конкурса уз обавезу да га стек-
не у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
5) уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија); 6) извод из матичне књиге рођених или извод из 
матичне књиге венчаних за кандидате који су промени-
ли име или презиме после издавања дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија); 7) уверење надлежне полицијске управе да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија); 8) уколико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику у обавези је да достави оригинал 
или оверену фотокопију уверења да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштам-

паним пријавним формуларом достављају школи. Небла-
говремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Фотокопије докумената оверава јавни бележник. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
и позвани на разговор са конкурсном комисијом. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу: 
Основна школа „Др Бошко Вребалов” Српских владара 63, 
23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ

Нови Бечеј, Маршала Тита 5
тел. 023/771-077

Оглас објављен 01.02.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” (број 1025), поништава се у целости.

           Infostud огласи

ФРИГЛО ДОО СЕЧАЊ - СУТЈЕСКА
23244 Сутјеска, Бориса Кидрича 2а

e-mail: gorjana.mandic@friglo.rs
тел. 067/7281-2395

Референт за књиговодство

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме економ-
ског усмерења / пожељан виши степен образовања; оба-
везно радно искуство на сличним позицијама, минимум 
годину дана; обавезно познавање рада на рачунару (MS 
Оffice). Рад се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 
24.03.2023.

GHETALDUS
ДОО НОВИ САД

21101 Нови Сад, Николе Пашића 11
e-mail: office@ghetaldus.co.rs

тел. 067/7281-2834

Оптичар - продавац у оптици
за рад у Кули, Новом Саду, Сремској 

Митровици, Вршцу, Шапцу

УСЛОВИ: предност имају кандидати са искуством рада у 
оптици; у обзир долазе и кандидати спремни за усаврша-
вање за рад у оптици; познавање рада на рачунару (Word, 
Excel); образовање-минимално ССС. Рад се обавља у првој 
и другој смени. Рок за пријављивање 29.03.2023.

KOLIBA EVENT DOO
18103 Доња Врежина

Горана Марковића Карета 6в
e-mail: Kosticjelena528@gmail.com

тел. 067/7281-5652

Конобар

УСЛОВИ: са или без искуства. Рок за пријављивање 29.03.2023.

MY PLACE GROUP
ДОО НИШ

18000 Ниш, Кеј 29. децембар 22
e-mail: hotel@ambasadorhotel.com

Рецепционер
за рад у хотелу Амбасадор 5*

Нишу, Tрг краља Милана 4

Опис посла: пријем и смештај гостију; евиденција података 
о гостима и попуњености хотела; пријем дневних резерва-
ција и слање потврда о резервацијама; наплата и евиден-
тирање рачуна; пружање информација о услугама; реша-
вање приговора и жалби гостију на професионалан начин.

УСЛОВИ: обавезно радно искуство на истим пословима; 
напредно знање енглеског језика, предност познавање 
још једног страног језика; познавање рада на рачунару 
(MS Office). Рад се обавља у све три смене. Месечна плата 
60.000 РСД. Рок за пријављивање 24.03.2023.

Кувар
УСЛОВИ: завршена струковна школа, ССС – смер кувар; 
релевантно радно искуство. Рад се обавља у првој и дру-
гој смени. Месечна плата 70.000 РСД. Рок за пријављивање 
24.03.2023.

PANTEX INDUSTRIES DOO
31102 Ужице, Вуколе Дабића 11

e-mail: stefan@pantex.rs
тел. 067/7281-1909

Шивач
за рад у Нишу, Књажевачка 11

УСЛОВИ: без обзира на квалификацију; пожељно радно 
искуство у конфекцији на пословима конфекционара у 
области састављања џемпера. Рад се обавља у првој сме-
ни. Оглас је доступан и особама са инвалидитетом. Месечна 
плата 37.000-65.000 РСД. Рок за пријављивање 24.03.2023.

ТИС-МИТРОВИЋ ДОО ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Лубнички пут бб.

e-mail: predrag.petkovic@tismitrovic.co.rs
тел. 067/7281-7848

Продавац – касир
за рад у Нишу
6 извршилаца

Опис посла: директна продаја и комуникација са купцима; 
излагање и сортирање робе; праћење лагера и рокова 
робе; одржавање хигијене радног простора.

УСЛОВИ: радно искуство пожељно али није неопходно. Рок 
за пријављивање 26.03.2023.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДМС 
АГРО МОШОРИН

21245 Мошорин, Јовановићева 8
тел. 067/7281-4806

Тракториста - помоћни радник
УСЛОВИ: пожељно радно искуство; обавезно поседовање 
возачке дозволе Ф и Б категорије. Рок за пријављивање 
29.03.2023.

ЖЕЉКО СУМЗЕР ПР РАДЊА 
ЗА ТЕРМОИНСТАЛАЦИЈЕ 
АС-ИНСТАЛАЦИЈЕ ПЛУС 

ПЕТРОВАРАДИН
21132 Петроварадин, Меше Селимовића 24

тел. 067/7281-3040

Сервисер инсталација грејања и 
климатизације

Опис посла: одржавање опреме термомашинских (грејање, 
хлађење, гас).

УСЛОВИ: потребна вештина управљања возилом Б кате-
горије; познавање области рада, умеће меког и тврдог 
лемљења. Месечна плата 80.000-120.000 РСД. Радно време 
од 7 до 16ч. Рок за пријављивање 26.03.2023.

Наука и образовање / Infostud огласи

Огласи са сајта poslovi.infostud.com

За све додатне информације (као и евентуалне 
рекламације / примедбе) у вези са огласима са наве-
деног сајта можете се обратити сервису корисничке 
подршке на имејл: kontakt@infostud-poslovi.com

www.nsz.gov.rs



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
  (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
  решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 

повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 488-5523

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


